Centrul Râmnicului se pregătește săși schimbe „fața”

Proiect ambițios propus de Primărie
O firmă din Spania vrea săaloce 12 milioane euro pentru realizarea unei parcări
subterane, dispusăpe două paliere, și cu 723 de locuri de parcare ” deasupra parcări i
se va crea un mic parc, modern, cu verdeațăși cu mulți pomi
După aproape două decenii de la ultima transformare majorăa „centrului civic”,
municipiul Râmnicu Vâlcea se pregătește săprezinte tuturor oamenilor o nouăconcepție
urbanistică , în concordanțăcu necesitățile practice ale unui oraș cu peste 120.000 de
locuitori și în concordanțăcu aspirațiile de urbe integratăîn civilizația Uniunii
Europene. Primăria Râmnicului intenționeazăca începând din 2008 săschimbe complet
centrul Râmnicului (în zona de numită”La metrou”) împreunăcu un investitor din Spania.
De aproape 4 luni, firma spaniolăa realizat o cercetare de piațăși un sondaj de opinie
cu privire la oportunitatea realizării acestei investiții, iar rezultatele sunt
favorabile acestei construcții. De fapt, investiția de 12 milioane euro va presupune
realizarea unei parcări subterane, dispusăpe două paliere, și cu 723 de locuri de
parcare. Deasupra parcări i se va crea un mic parc, modern, cu verdeațăși cu mulți
pomi. În vederea realizării acestui proiect, un prim pas va fi făcut marți, 30
octombrie, când Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea va lua în discuție un
raport și un proiect de hotărâre privind propunerea de amenajare urbanistică a zonei

centrale a municipiului Râmnicu Vâlcea. Primarul Râmnicului, Mircea Gutău, a spus că ,
în cadrul ședinței de consiliu local, se va prezenta doar un document informativ cu
privire la propunerea de reamenajare a centrului orașului. „După acest moment, voi
prezenta documentul spre dezbatere publică , pentru a afla și părerea râmnicenilor cu
privire la această lucrare de mare amploare. În final, voi supune spre aprobare
consiliului local varianta definitivăa proiectului de construire a parcări i subterane
în centrul Râmnicului. Nu sunt nici eu convins 100% de oportunitatea realizării
acestui proiect, însă este bine săse știe că firma spaniolăsuportăintegral costurile
de execuție a parcări i subterane și a parcului de deasupra, iar municipalitatea va
pune la dispoziție doar terenul din zonă. Partea proastăa acestui proiect este că
râmnicenii vor trebui săsuporte un an de zile calvarul unui șantier în centrul
orașului”, a declarat la sfârșitul săptămânii trecute primarul Râmnicului, Mircea
Gutău. Vom reveni cu amănunte despre acest proiect, extrem de ambițios al Primăriei
Râmnicului!

