Primarul Gutău vrea să investească
cât mai mulți bani în școli

anul acesta, de la bugetul local, au fost alocați peste 180 de miliarde lei vechi
pentru reabilitarea școlilor din municipiu ” „este poate primul an când s-au investit
atât de mulți bani în școli și vreau sămerg pe aceeași linie și anul viitor” – a spus
edilul-șef al Râmnicului
În ultima sa conferință de presă , primarul Râmnicului, Mircea Gutău, a declarat că
anul viitor dorește ca primăria săinvestească în școli la fel de mult ca în 2007.
Reamintim că anul acesta, de la bugetul local, au fost alocați peste 180 de miliarde
lei vechi pentru reabilitarea școlilor din municipiu. Mai mult decât atât, în una din
ședințele trecute ale Consiliului Local a fost aprobatăo rectificare de buget, 16
miliarde lei vechi fiind direcționați pentru alte unități de învățământ din Râmnic ce
nu au primit bani până acum. Printre acestea se numărăȘcoala GeneralăNr. 4, Școala Nr.
2, Grupul Școlar Forestier, Liceul „Matei Basarab”, Grădinița 3 Ostroveni, Grădinița
Nr. 4 și multe altele. Mircea Gutău a anunțat că vor începe, cât de curând, lucrări la
Școala generală”Take Ionescu” din Rm. Vâlcea, licitația pentru lucrare urmând a fi
organizatăîn maximum 10 zile. „Este poate primul an când s-au investit atât de mulți
bani în școli și vreau sămerg pe aceeași linie și anul viitor. Aș dori ca până în vara
anului 2008, Școala cu Ceas, așa cum mai este ea denumită, săarate ultra-modern pentru
că este o unitate de învățământ cu renume în municipiul nostru. Acolo se va face o
mansardăși se va reface fațada școlii” – a spus primarul Râmnicului. De asemenea, au

mai fost scoase la licitație lucrările de reabilitare a Grădinițelor 1 și 2 din
Ostroveni. La aceste unități de învățământ va fi schimbatătoată tocă ria, iar fațada
va fi refăcută. O altășcoalăunde se vor face lucrări de schimbare a tocă riei,
refacere a fațadei, de etajare și refacerea a gardului este Școala Nr. 13 din Rm.
Vâlcea. „Nu am ținut niciodatăcont de coloratura politică a directorilor de școli când
am repartizat banii. Vreau ca toate școlile din Râmnic săarate impecabil” – a adăugat
Mircea Gutău.

