Parc suspendat peste râul Olănești

Între cele două poduri ce se vor face anul viitor, Gutău vrea săfacă
INVESTIÎIE. „În decizia pe care am luat-o, am avut în vedere faptul că Râmnicul are
probleme în ceea ce privește spațiile verzi. Mai mult decât atât, m-am gândit că și
din punct de vedere estetic este mult mai bine amenajarea unui parc. Consider că un
parc peste râul Olănești cu bănci, cu alei, cu felinare, cu arbori va aduce o
schimbare în bine a imaginii centrului Râmnicului” – a mai spus edilul municipiului,
Mircea Gutău
Încă din campania electoralădin vara anului trecut, Mircea Gutău le-a prezentat
râmnicenilor mai multe proiecte pe care intenționeazăsăle ducă la bun sfârșit în acest
mandat de patru ani. Pentru majoritatea proiectelor importante, primarul Râmnicului a
obținut fonduri structurale în valoare totalăde nu mai puțin de 38,2 milioane de euro,
prin Planul integrat de dezvoltare urbană. Principalele investiții ce vor fi realizate
în municipiu se referăla infrastructura stradalăși au menirea de a decongestiona
traficul. Cele mai mărețe proiecte ale primarului sunt cele două poduri pe care
dorește săle realizeze peste râul Olănești, unul în continuarea străzii Morilor și
altul în continuarea bulevardului Carol. La ultima ședință, însă , s-a aprobat studiul
de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru realizarea unui pod peste râul
Olănești, în prelungirea străzii Carol I. Lucrările la acest pod vor începe chiar anul
acesta, urmând ca anul viitor săînceapălucrările la un alt pod peste râul Olănești.

„După cum bine știți, pentru acest proiect a avut loc o dezbatere publică unde au fost
puse în discuție trei variante. În cele din urmă, am optat pentru prima variantă,
adică prelungirea străzii Carol I și traversarea perpendicularăa râului Olănești cu un
pod din beton armat, cu o lungime totalăde 76,10 m. Podul va avea trei benzi, în sens
unic și se va continua pe malul drept al râului Olănești cu o bandăde circulație spre
strada Morilor și două benzi spre Calea lui Traian” – a declarat primarul Râmnicului,
Mircea Gutău. În proiectul inițial, între cele două poduri era prevăzutăo parcare cu
peste 100 de locuri de parcare. Numai că , primarul Mircea Gutău s-a gândit
săamenajeze un parc, iar întreaga investiție va costa în jur de 10 milioane de euro.
„În decizia pe care am luat-o, am avut în vedere faptul că Râmnicul are probleme în
ceea ce privește spațiile verzi. Mai mult decât atât, m-am gândit că și din punct de
vedere estetic este mult mai bine amenajarea unui parc. Consider că un parc peste râul
Olănești cu bănci, cu alei, cu felinare, cu arbori va aduce o schimbare în bine a
imaginii centrului Râmnicului” – a mai spus edilul municipiului, Mircea Gutău. Printre
alte investiții importante ce urmeazăa se realiza se numărăprelungirea bulevardului
Tineretului spre sud cu bulevardul Dem Rădulescu, lărgirea pasajului de la Hervil,
realizarea unui pasaj suprateran pe bulevardul Tudor Vladimirescu, finalizarea
Bulevardului Dem Rădulescu, realizarea unul pasaj peste calea feratăpe strada Tudor
Vladimirescu, dar și modernizarea străzii Sacerdoțeanu.

