Mircea Gutău a împărțit sute de
cadouri copiilor din Râmnic

Încă de la începutul acestei săptămâni, primarul Râmnicului Mircea Gutău a împărțit
sute de cadouri copiilor, persoanelor cu handicap, dar și vâlcenilor nevoiași. Astfel,
în cursul zilei de marți, 18 decembrie a.c., primarul, însoțit de angajații primăriei
și de un Moș Crăciun, a vizitat cinci centre de plasament din cartierele Nord,
Ostroveni și zona CPL-ului, unde a împărțit peste 300 de cadouri celor mici. Tinerii
au pregătit, pentru acest eveniment, momente artistice.
A doua zi, Mircea Gutău a poposit la Grădinița Nr. 4 din 1 Mai, unde a inaugurat
lucrările de reabilitare începute în urmăcu câteva luni. Modernizarea unității de
învățământ a constat în reparații la acoperiș și la împrejmuire, montarea unei
centrale termice, modernizarea grupurilor sanitare, montarea de lambriuri, gresie și
parchet laminat, precum și zugrăveli interioare. Primăria a investit acolo peste
210.000 RON, iar valoarea totalăa lucrărilor a fost de 270.000 RON. „Modernizarea
unităților de învățământ din municipiu este o prioritate pentru mine. Consider că
tinerii noștri trebuie săînvețe într-un mediu cel puțin decent. De aceea, După cum
bine știți, am construit de la zero două grădinițe ultra – moderne și le-am reabilitat
pe celelalte. Bineînțeles că planurile mele nu se opresc aici, pentru că intenționez
ca în 2008 săacord aceeași atenție școlilor și grădinițelor din Râmnic. Pentru
Grădinița Nr. 4, anul viitor vor fi alocați bani pentru schimbarea mobilierului” – a
spus edilul – șef Mircea Gutău. Acesta i-a ascultat pe copii cu plăcere când au

interpretat câteva colinde și a discutat cu directorul unității pentru a vedea dacă
tinerii duc lipsăde ceva. După momentul artistic, toți copiii au primit cadouri din
partea primăriei. Cu această ocazie, Mircea Gutău a ținut să asigure că până la
sfârșitul săptămânii, toți copiii de la toate grădinițele cu program normal sau
prelungit din Râmnic vor primi cadouri din partea primăriei. Numărul total al
pachetelor cu dulciuri, băuturi răcoritoare și portocale ce vor fi date de sărbători
va depăși cifra de șase mii.
Mai apoi, angajații primăriei și Mircea Gutău au mers la Societatea
NaționalăIndependentăa Handicapaților din România – filiala Vâlcea, unde au dus
pachete cu alimente Șeful Executivului local a împărțit peste 100 de pachete celor
prezenți la sediul din zona Nord al societății. Fiecare pachet cu alimente a constat
în zahăr, făină, ulei, salam de vară, carne tocată, băuturi răcoritoare și portocale.

