Program electoral pentru localităţile din Colegiul nr. 1 de Deputaţi Vâlcea
MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA - Pol de dezvoltare urbană
Râmnicul este printre cele 13 oraşe desemnate ca "poli de dezvoltare urbană",
oraşe spre care vor fi direcţionate cu prioritate investiţiile U.E. din Programul Operaţional
Regional 2007-2013. Aceasta înseamnă că Râmnicu Vâlcea are şanse mai mari să
acceseze bani europeni prin promovarea unor proiecte în a căror întocmire, aprobare şi
realizare ne vom implica nemijlocit.
În altă ordine de idei, voi sprijini în mod deosebit programul Primarului Mircia
Gutău, program votat cu o largă majoritate de locuitorii Râmnicului şi anume:
• Continuarea spre zona Nord a Bulevardului Dem Rădulescu.
• Realizarea unei centuri ocolitoare a oraşului, care sa pornească din Zona
Troianu, până în Zona Morilor-Punte.
• Amenajarea unui parc pe Dealul Capela, o zonă de agrement vastă, dar fără a
afecta mediul natural, prin promovarea unui proiect de Hotărâre de Guvern privind
înfiinţarea Parcului Capela prin transfer fără plată a 60 ha de pădure din patrimoniul
statului în patrimoniul şi administrarea Primăriei.
• Amenajarea albiei râului Olăneşti, în colaborare cu Direcţia Apelor Romane,
construirea unui nou pod şi începerea dalării râului.
• Modernizarea Grădinii Zoologice cu fonduri de la U.E.
• Atragerea de fonduri de la U.E. pentru realizarea unei staţii de epurare şi
canalizarea cartierului Goranu.
• Sprijinirea sportului, a sportivilor de performanţă şi a elevilor olimpici prin
adoptarea unei legi specifice.
• Înfiintarea în Râmnicu Vâlcea a unui Spital Municipal destinat bolnavilor
cronici din judeţ.
• Întocmirea unui amplu proiect de translatare a căii ferate în afara oraşului şi
realizarea pe amplasamentul acesteia a unui bulevard cu şase benzi de circulaţie.
Etapizarea acestui proiect prin mutarea în primă fază a staţiei de călători în zona Sud Râureni.
• Realizarea de locuinţe sociale şi pentru tinerii căsătoriţi.
• Elaborarea unei legislaţii speciale de sprijin pentru unităţile industriale mari
(OLTCHIM, CET, USG etc.) care să garanteze funcţionarea eficientă a acestora,
asigurând locuri de muncă şi o protecţie mai bună a mediului.
• Reducerea nivelului impozitelor pentru categorii distincte de populaţie: persoane
cu handicap, familii numeroase cu părinţii angajaţi, persoane vârstnice singure etc.
• Alocarea de fonduri suplimentare sau transferul în proprietatea municipiului a
Muzeului Satului de la Bujoreni în vederea transformării lui într-un muzeu “viu” după
modelul celui din Sibiu.
• Simplificarea legislaţiei privind exproprierile pentru cauză de utilitate publică.
PĂUŞEŞTI MĂGLAŞI
• Extinderea reţelei de energie electrică până la Stoeneşti.
• Construirea unei Săli de sport la Şcoala Generală şi a unei grădiniţe.

• Încurajarea investiţiilor în turismul monahal şi agroturism.
• Audienţe bilunare pentru cetăţenii localităţii care au probleme.
VLĂDEŞTI
• Finalizarea proiectelor conform strategiei de dezvoltare a localităţii pentru
perioada 2007-2013.
• Continuarea programului de electrificare a comunei.
• Încurajarea investiţiilor în turismul rural şi agroturism.
• Audienţe bilunare pentru cetăţenii localităţii care au probleme.
ORAŞUL BĂILE OLĂNEŞTI - Punctul forte: turismul
• Captarea izvoarelor pentru sursa de apă în zonele Musa şi Viezuianu.
• Construirea unui ştrand termal folosind apa geotermală din zonă.
• Construirea unei baze sportive.
• Promovarea unei strategii unicat de turism balnear îmbinat cu cel montan din
zona Builei.
• Demersuri la Ministerul Turismului (ce va fi reînfiinţat de PD-L) pentru
promovarea unui ”drum al apelor minerale” (după modelul ”drumului vinului” din
Prahova, Dobrogea etc.) care să lege turistic şi logistic vestitele staţiuni vâlcene.
• Modernizarea şi europenizarea staţiunii.

