Consilierii certareti

consilierii au purtat discuții aprinse pe marginea unui subiect, care, în ultima
perioadă , a dat naștere la mari controverse. Este vorba despre oportunitatea
Continuă rii lucrărilor la că minul de bătrâni din Ostroveni. Pentru finalizarea
construcției imobilului, spun consilierii, ar mai fi nevoie de 76 de miliarde de lei
vechi, o sumăprea mare din punctul lor de vedere, pentru a fi dislocatădin bugetul
local. Ședința a semănat mai degrabăcu un circ ieftin, consilierii

polemizând de

zor, vizavi de actuala stare în care se găsește că minul de bătrâni
Joi, 31 august a.c., la Primăria Râmnicului a avut loc

ședința Consiliului Local,

ocazie cu care au fost reliefate, ca în multe alte ocazii, neînțelegerile dintre
pediști

și

liberali,

atunci

când
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care

vizeazădezvoltarea comunității pe care o reprezintă. Consilierii au purtat discuții
aprinse pe marginea unui subiect, care, în ultima perioadă , a dat naștere la mari
controverse. Este vorba despre oportunitatea Continuă rii lucrărilor la că minul de
bătrâni din Ostroveni. Pentru finalizarea construcției imobilului, spun consilierii,
ar mai fi nevoie de 76 de miliarde de lei vechi, o sumăprea mare din punctul lor de
vedere, pentru a fi dislocatădin bugetul local. Ședința a semănat, mai degrabă, cu
un circ ieftin, consilierii polemizând de zor, vizavi de actuala stare în care se
găsește că minul de bătrâni. În timp ce consilierul PD, Romeo Rădulescu susținea pe
un ton apăsat că nu sunt bani în buget pentru continuarea lucrărilor nu sunt,
consilierul PRM, Ion Nuică , a propus amânarea discuțiilor pe această temă. În ceea

ce-i privește pe viceprimarul Vali Monceanu și pesedistul Gigi Matei, aceștia au
fost ceva mai fermi: lucrările trebuie continuate cu finanțare și din partea
Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței. Aproape toți
consilierii prezenți au ținut să-și prezinte opiniile, care de cele mai multe ori,
au fost rupte de contextul discuției. De menționat că în urmăcu câteva săptămâni,
vicele Constantin Monceanu a

declarat public că au fost scoase la licitație 3

tronsoane, aparținând că minului de bătrâni, urmând ca în al treilea săfie
construite locuințe sociale. până în prezent, la licitație nu s-a înscris nimeni,
însă municipalitatea speră, ca în cel mai scurt timp posibil, lucrurile săse
schimbe.

