Împrumut de 20 de milioane lei
pentru continuarea investițiilor în
Râmnic

INTERES. Împrumutul Primăriei Râmnicului este pe o perioadă de 10 ani, iar cu acești
bani edilul municipiului și-a propus săcontinue programul de modernizare al orașului

La sfârșitul săptămânii trecute, primarul Râmnicului, Mircea Gutău, a convocat aleșii
locali într-o ședințăextraordinară. Principalul scop al ședinței a fost acela de a
aproba demararea procedurilor legale pentru contractarea unui împrumut bancar în
valoare de 20 de milioane lei. Pentru acest lucru, în data de 10 august 2009, la
Primăria Râmnicului, s-a constituit o comisie formatădin consilieri locali și
specialiști din cadrul aparatului de specialitate al primarului, comisie care a
validat oferta BRD-ului. „Am parcurs toate etapele și am respectat termenele prevăzute
în Ordonanța de Urgențănr. 34/2009. Oferta BRD Group Societe Generale a fost
declaratăcâștigă toare deoarece costul împrumutului de 20 de milioane a fost sub cel
estimat în documentația de achiziție, adică de 13,7 milioane lei. Mai mult decât atât,
pentru perioada de derulare a contractului, gradul de îndatorare al primăriei este sub
20% din veniturile proprii, Față de 30% grad maxim permis de lege” – a spus primarul
Mircea Gutău. Împrumutul Primăriei Râmnicului este pe o perioadă de 10 ani, iar cu

acești bani edilul municipiului și-a propus săcontinue programul de modernizare al
orașului. Astfel, prima investiție pe listăeste de amenajare a unei că i de acces din
Calea lui Traian la Pasajul Bogdan Amaru, terenurile necesare fiind deja
achiziționate. Un alt proiect este amenajarea și modernizarea Halei Centrale,
investiția fiind deja în curs de execuție, fiind necesară completarea sursei de
finanțare pentru finalizarea lucrărilor și darea în folosință. Și Centrul rezidențial
pentru persoane de vârsta a III-a este în execuție, însă mai este nevoie de o
sumăimportantăde bani pentru finalizarea lui. Modernizarea Pieței Centrale și
amenajarea unui parc pe dealul Capela sunt alte proiecte importante ale primarului
Gutău ce vor fi finanțate din acest împrumut. Mai mult decât atât, municipalitatea șia propus și continuarea altor investiții cum ar fi: prelungirea Bulevardului Dem
Rădulescu, construirea unui pod peste râul Olănești, realizarea unei artere de
legăturăîntre strada Știrbei Vodăși strada Morilor, prelungirea Bulevardului
Tineretului, construirea unui pasaj suprateran pe Bulevardul Tudor Vladimirescu,
lărgirea pasajului Hervil și multe altele. Repartizarea sumelor din împrumut pentru
fiecare investiție în parte se va face în viitoarele ședințe ale Consiliului Local, în
funcție de pregătirea investițiilor și contractarea execuției.

