Din primăvara anului 2009,
râmnicenii vor avea apa mai ieftină

Gutău se ține de promisiuni
INTERES. Primarul a început demersurile pentru realizarea unei stații de captare a
apei pe râul Olănești. Investiția ce se ridică la aproximativ 1 milion de euro va fi
realizatădin bugetul local
În ultima sa conferințăde presă , primarul municipiului Mircea Gutău a mărturisit că
din primăvara anului viitor prețul apei va fi mai mic cu cel puțin un leu. Edilul-șef
a ținut săprecizeze acest lucru După ce reprezentanții societății Apavil SA au anunțat
că intenționeazăsă mărească prețul apei cu 28%. Astfel, și societatea Acvarim era
nevoităsăcrească prețul cu 17-18%. Pentru a evita mărirea prețului apei în municipiu,
Mircea Gutău a început demersurile pentru realizarea unei stații de captare a apei pe
râul Olănești. Investiția ce se ridică la aproximativ 1 milion de euro va fi
realizatădin bugetul local. „Am promis că voi face toate demersurile necesare ca până
în primăvara lui 2009 săpot veni în fața râmnicenilor și săle spun că am reușit
săreduc prețul la apa. Deja am demarat toate procedurile și cred că suntem în grafic.
Avem bani cuprinși în fondul de dezvoltare și în 30 de zile va fi pusăla punct această
investiție deosebit de importantăpentru râmniceni. În aceste condiții, văspun clar că
nu voi mai fi de acord cu unificarea celor două societăți. Mi-am făcut toate calculele
acum, iar prețul la apăva scă dea. Ca săpot să-mi duc la îndeplinire acest obiectiv

trebuie săfac o stație de captare proprie. Ca primar al municipiului, nu pot săfac
protecție socialăpentru alte localități pe banii celor din Rm. Vâlcea. Eu vreau
săreduc prețul la apăși atunci fac toate demersurile și eforturile să-l reduc.
Văasigur că așa va fi. În această perioadă de crizăFinanciară , fiecare ne gândim la
bucă țica noastră. Eu mă gândesc la ce am în subordine și vreau săîi asigur pe
râmniceni că mă gândesc doar la buzunarul lor” – a declarat primarul Mircea Gutău.
Angajații primăriei au pregătit deja toate documentațiile necesare pentru obținerea
avizelor de la Agenția pentru Protecția Mediului și Apele Române, precum și pentru
obținerea certificatului de urbanism în vederea construirii stației de epurare pe râul
Olănești.

