
 

Buzău: Localnicii din Glodeanu Siliştea au dat vitele pe
oi
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Potrivit  primarulului din localitatea buzoiană Glodeanu Siliştea, mulţi localnici au renunţat la vite
preferând să crească oi. În prezent, în gospodările sătenilor există circa 2.500 de ovine, 600 de bovine
şi 5.000 de porci. 

Avantajul pânzei freatice aflată aproape de suprafaţă este valorificat şi el, mulţi tineri începând mici afaceri cu legumele
cultivate în solar. Aşa se face că în zona Văcăreasca-Casota circa 5-6 hectare de teren sunt ocupate de solarii.

Primarul Gabriel Popescu a precizat pentru Opinia Buzău că acesta nu este singurul avantaj al comunei. Cele 10.000 de
hectare, din care 8000 teren, îi atrag pe investitorii dornici să înceapă activităţi agricole în comună. Prezenţa reţelei de gaze
constituie un alt avantaj care contribuie la afluxul de capital către această localitate buzoiană.

Potrivit datelor furnizate de primar,  în prezent se află în derulare două proiecte cu fonduri europene, prin care se construiesc
două ferme de porcine cu câte patru hale fiecare, plus un siloz şi o fabrică de nutreţuri combinate, investiţii care în final vor
duce la angajarea a circa 150 de localnici.

“În comună există 8.000 de hectare de teren agricol şi tot la noi face agricultură SC Vis Agri SRL, cu patron turc, societate
care în 2009 a fost pe locul doi în ţară ca cifră de afaceri în agricultură. Tot la noi se află în derulare două proiecte, fiind în
construcţie o fermă de porcine, cu fonduri europene, cu patru hale, deţinută de un grec. Tot în lucru se mai află încă o fermă,
tot cu patru hale, plus un siloz şi o fabrică de nutreţuri combinate şi la toate acestea vor fi posibilităţi de angajare pentru
localnici pe viitor”, declară primarul Gabriel Popescu.
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