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Un alt primar vâlcean con-
damnat pentru fapte de corup\ie
se afl` în arestul IPJ Vâlcea ]i
a]teapt` s` fie transportat la
penitenciarul Coliba]i în cursul
zilei de vineri, unde î]i va isp`]i
pedeapsa de trei ani dat` de
ICCJ, potrivit reprezentan\ilor
IPJ Vâlcea. 

Este vorba de edilul comu-
nei Frânce]ti, social democratul
Daniel Nicolaescu, care a fost
condamnat la trei ani închisoare
cu executare de Înalta Curte de
Casa\ie ]i Justi\ie.

Potrivit rechizitoriului, Da-
niel Nicolaescu a pretins în anul
2005 16.000 de dolari de la pa-
tronul unei firme de construc\ii
din Râmnicu Vâlcea, pentru a-i
facilita câ]tigarea unei licita\ii
publice referitoare la reconstruc-
\ia unui pod distrus de inunda\ii.
Valoarea lucr`rii a fost estimat`
la 900.000 de lei. Dup` câ]tiga-
rea licita\iei, patronul Constantin
Du\ulescu urma s`-i mai dea edi-
lilului înc` 8.000 de dolari, dup`
ce anterior îi mai d`duse 8.000
de dolari. 

Primarul l-a asigurat pe ad-
ministrator c`, în schimbul bani-
lor, va schimba condi\iile de lici-
ta\ie, precizându-i c` majoritatea
consilierilor locali erau din ace-
la]i partid ca ]i el. Problemele

între cei doi au ap`rut atunci
când licita\ia a fost adjudecat`
altcuiva, iar primarul a refuzat s`
returneze cei 8.000 de dolari
primi\i ca 'mit`'.

Acesta a fost ]i motivul pen-
tru care Constantin Du\ulescu s-
a decis s`-l denun\e la Parchet pe
Daniel Nicolaescu.

Decizia Înaltei Cur\i de Ca-
sa\ie ]i Justi\ie este definitiv` ]i
executorie, iar primarul a fost
ridicat joi seara cu mandat de
acas` ]i încarcerat în arestul IPJ
Vâlcea. Dup` efectuarea contro-
lului medical va fi transferat la
Penitenciarul Coliba]i, unde va
executa 3 ani de deten\ie.

Tot printr-o decizie a ICCJ,
în urm` cu an, primarul din
Râmnicu Vâlcea, Mircia Gut`u,
(PDL) ]i viceprimarul Nicolae
Dicu (PDL), au fost condamna\i
pentru fapte corup\ie la 3 ani ]i
jum`tate de închisoare, ei aflân-
du-se în prezent în penitenciarul
din Drobeta Turnu Severin unde
î]i isp`]esc pedeapsa.

În urm` cu o lun`, un alt pri-
mar, Petre Popescu (PNL), edilul
localit`\ii vâlcene Boi]oara a
fost re\inut de procurorii DNA ]i
a primit mandat de arestare pen-
tru 29 de zile pentru luare de
mit`. 

Primarul Daniel  Nicolaescu -
trei ani de [nchisoare Consiliul Jude\ean vrea spa\ii

pentru parcuri industriale

Consiliul Jude\ean a remis o
adres` prim`riilor din localit`\ile
urbane prin care sunt solicitate s`
comunice lista cu terenurile ]i
cl`dirile existente pentru rea-
lizarea unor parcuri industriale
sau agricole, a declarat mar\i pen-
tru AGERPRES, pre]edintele CJ
Vâlcea, Ion C[lea.

'La nivelul Consiliului Jude-
\ean am demarat unele ac\iuni
pentru identificarea de loca\ii
optime ]i elaborarea proiectelor
necesare. De asemenea, am cerut
prim`riilor din localit`\ile urba-
ne s` ne comunice lista cu tere-

nurile ]i cl`dirile existente care
se preteaz` pentru realizarea
unor parcuri industriale ]i/sau
agricole, precum ]i agen\ii eco-
nomici interesa\i s`-]i desf`]oare
activitatea în amplasamentele
respective. Pe baza acestor de-
mersuri au fost întocmite ]i de-
puse la Agen\ia pentru Dez-
voltare Regional` Sud-Vest Olte-
nia un num`r de trei documenta-
\ii care au în vedere un centru de
dezvoltare a serviciilor în afaceri
Nord Oltenia, un centru de spri-
jinire a afacerilor furnizorilor de
servicii la distan\` D`e]ti ]i un

complex de integrare a afacerilor
din servicii ]i produc\ie, acesta
aflându-se deja în etapa de eva-
luare tehnico-financiar`', a pre-
cizat Ion C[lea.

Pre]edintele CJ mai spune c`
are în vedere platformele indus-
triale din Dr`g`]ani, Brezoi, B`l-
ce]ti, B`beni ]i Berbe]ti care,
prin reintegrare fie ca parcuri in-
dustriale, fie ca incubatoare de a-
faceri, vor crea avantaje pentru
noi investi\ii ]i recuperare a unei
infrastructuri r`mase f`r` uti-
lizare.

'Toate ini\iativele ]i ac\iunile

noastre întâmpin` îns` mari
greut`\i deoarece, la nivel na-
\ional, nu exist` o legisla\ie clar`
care s` reglementeze regimul
parcurilor industriale. Dac` ne
referim, de exemplu, la investito-
rii str`ini, ace]tia manifest` mul-
t` retincen\` acuzând nivelul ri-
dicat al taxelor ]i impozitelor, bi-
rocra\ia, lipsa de transparen\` ]i
aplicarea dificil` a drepturilor
prev`zute de lege. La acestea se
mai adaug` ]i tarifele la utilit`\i,
mai ales la energia electric`, în
condi\iile în care ponderea pro-
duc\iei de electricitate ieftin`,
hidro sau nuclear` din România
este cea mai mare în compara\ie
cu toate celelalte state europene',
subliniaz` pre]edintele CJ.

În acest context, Ion C[lea
spune c` România reprezint` a
doua mare pia\` de consum din
estul Europei, consum care trebu-
ie alimentat cu marf` ]i cu
facilit`\i legale.

'Suficient s` amintesc în acest
sens posibilit`\ile de introducere
a unor stimulente fiscale, crearea
unei legi a holdingului, plata cât
mai rapid` a arieratelor Guver-
nului fa\` de firmele private ]i, nu
în ultimul rând, o mai bun` coop-
erare între institu\iile statului ]i
mediul de afaceri', a ad`ugat pre-
]edintele CJ.  

[n foto: parc industrial
aprobat recent, la Calafat
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Hristos a {nviat!

'Drumul sta\iunilor' va prinde
contur începând cu acest an prin
legarea primelor dou` localit`\i cu
specific balneo - Ocnele Mari ]i
B`ile Govora, a declarat mar\i, pen-
tru AGERPRES, primarul din Oc-
nele Mari, Petre Iordache.

'În acest an sunt dou` proiecte
mari de asfaltare aici în ora], care
vor lega pe aceea]i ax` Govora, Oc-
nele, Râmnicu ]i Ol`ne]tiul, creân-
du-se astfel o alternativ` la drumu-
rile na\ionale, conturând 'drumul
sta\iunilor', alternativ` la rutele na-
\ionale cunoscute. Cele dou` pro-
iecte care privesc Ocnele Mari sunt
finan\ate de Consiliul Jude\ean pe
de o parte ]i de MDRT de cealalt`
parte. Consiliul Jude\ean se ocup`
de leg`tura spre Govora, iar Minis-
terul va reabilita ]oseaua Buda care
face leg`tura cu Râmnicul spre Ol`-
ne]ti', a precizat Iordache.

Între Ocnele Mari ]i comuna
Bune]ti se vor asfalta în acest an 5
km de drum, scurtându-se distan\a
spre B`ile Govora cu 10 km ]i asig-
urând o leg`tur` direct` între cele
dou` sta\iuni, incluzând aici ]i car-
tierul Ocni\a. Lucrarea este finan\at`

de Consiliul Jude\ean Vâlcea.
În schimb, strada Buda, care

pleac` din centrul ora]ului Ocnele
Mari ]i traverseaz` dealul Petri]or
pân` în cartierul Morilor din
Râmnicu Vâlcea, având o lungime
total` de 7 km, este inclus` în pro-
gramul '10.000 de km de drumuri
jude\ene'.

Lucrarea va fi executat` de
MDRT ]i scurteaz` la jum`tate dis-
tan\a dintre Râmnicu Vâlcea ]i
Ocnele Mari.

Din cartierul Morilor se ajunge
pe DN 64, evitând astfel centrul
Râmnicului, spre sta\iunea B`ile
Ol`ne]ti.

La finalul anului 2011, drumul
între sta\iunile vâlcene Ol`ne]ti -
Ocnele Mari - Govora va fi scurtat la
jum`tate fa\` de cât este în prezent,
ocolindu-se centrul municipiului
Râmnicu Vâlcea ]i drumurile
na\ionale.

În aten\ia autorit`\ilor exist` ]i
un proiect prin care s` fie unit`
sta\iunea C`lim`ne]ti cu B`ile
Ol`ne]ti prin localitatea Muereasca,
în apropierea M`n`stirii Fr`sinei,
dar se caut` surse de finan\are.

Leg`tur` rutier` Ocne-Govora
“Drumul Coziei”, cum mai este

cunoscut DJ 703N, care urc` la cota
1.700 de metri altitudine pân` pe
vârful Cozia, a fost mar\i, în cadrul
]edin\ei ordinare a Consiliului
Jude\ean, transferat Ministerului
Dezvolt`rii Regionale ]i Turismului
pentru a fi inclus în programul de
asfaltare '10.000 de kilometri, dru-
muri jude\ene ]i locale'.

Drumul Coziei, cu o lungime de
20 de kilometri, porne]te din
apropierea sta\iunii C`lim`ne]ti -
C`ciulata ]i urc` pân` la releul de pe
vârful Cozia din Mun\ii F`g`ra].
Drumul str`bate inima Parcului
Na\ional Cozia, fiind considerat una
dintre cele mai pitore]ti ]i spectacu-
loase ]osele montane.

El se afl` de trei ani în proiectul
Consiliului Jude\ean Vâlcea pentru
a fi asfaltat.

'Este crucial pentru dezvoltarea
turismului sus, pe vârful Cozia.
Acest drum odat` reabilitat va per-
mite o explozie imobiliar` pe pla-

toul Coziei. Faptul c` este deasupra
sta\iunii C`lim`ne]ti - C`ciulata,
faptul c` pân` acolo sunt câteva
l`ca]e de cult la care se adaug` ]i
proiectul administra\iei locale din
C`lim`ne]ti, care prive]te constru-
irea unei telecabine de jos, de la
M`n`stirea Turnu, ]i pân` pe vârf,
va da for\` ]i va aduce un alt tip de
turism aici', a declarat pentru
AGERPRES, mar\i, vicepre]edin-
tele CJ, Romulus Bulacu.

Al`turi de Drumul Coziei, alte
patru drumuri jude\ene au trecut în
]edin\a de Consiliul Jude\ean la
Ministerul Dezvolt`rii Regionale ]i
Turismului.

Este vorba de Horezu - Vaideeni
- limit` jude\ Gorj, G`ne]ti - Lalo]u
- limit` jude\ Olt, M`dulari - ]u]ani
- limit` jude\ Olt, C`lim`ne]ti -
Berisl`ve]ti - limit` jude\ Arge].

Toate aceste drumuri vor intra în
programul na\ional de infrastructur`
care prive]te asfaltarea a 10.000 de
kilometri, drumuri jude\ene ]i
locale.

Asfalt p@n`-n vârful Cozia

•  edilul din Fr@nce]ti a fost deja [ncarcerat


