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Caricatura Zilei de Mihai MATEI

Furtuna de ]tiri

V@nd sau [nchiriez baz` de pro-
duc\ie situat` [n zona R@ureni,
pe o suprafa\` de 7000 mp, din
care 400 mp cl`diri. Rela\ii la
telefon: 0743 046001

Nurvil achizi\ioneaz` Vouchere

Rabla 2011, [nso\ite de actele ne-

cesare conform legii.  Tel.:

0744.683.637, 0250.703.630

Peste 270 de km de drumuri
jude\ene ]i comunale vor fi asfal-
ta\i în jude\ul Vâlcea la o valoare
de 90 milioane de euro, a declarat,
vineri, pentru AGERPRES, vice-
pre]edintele Consiliului Jude\ean
Vâlcea, Romulus Bulacu. 'Prin
programul 10.000 de km în jude-
\ul Vâlcea vor fi reabilita\i 274 de
km de drumuri jude\ene ]i comu-
nale. Asta înseamn` c` 36 de lo-

calit`\i vor avea o infrastructur`
rutier` pus` la punct. De fapt ce
înseamn` asta? Nu po\i vorbi de
punerea în valoare a turismului
dac` nu ai drumuri, o re\ea de
infrastructur` astfel încât turistul
s` ajung` acolo unde dore]te. Mai
vreau s` spun c` din aceste
drumuri nu mai pu\in de 150 de
km traverseaz` localit`\i adminis-
trate de primari PNL sau PSD ]i
doar 90 de km sunt prim`rii care
au la conducere primari demo-
crat-liberali, a]adar orice alt`
prob` aruncat` pe pia\` de opo-
zi\ie este demagogie ieftin`', a
precizat Bulacu, care este ]i prim-
vicepre]edinte PDL Vâlcea.

Potrivit acestuia, pentru pro-
gramul de ap` în jude\ s-au alocat
36 de milioane lei, iar pentru ca-
nalizare 47 milioane de lei.

90 de milioane de euro pentru asfaltarea 
a 274 de km de drumuri v@lecne

Un c`min de b`trâni a fost i-
naugurat vineri în comuna vâlcea-
n` Nicolae B`lcescu, în prezen\a
secretarului de stat din Ministerul
Muncii, Nicolae Iv`]chescu.

C`minul este un fost dispensar
medical, care în anul 2008 a ac-
cesat fonduri în valoare de 1,7 mi-
lioane lei pentru a fi transformat
în centru de îngrijire pentru per-
soane vârstnice.

'Poate c` acest fapt c` într-o
localitate condus` de primar PNL
s-au alocat fonduri guvernamen-
tale pentru renovarea ]i reabilita-
rea unei cl`diri pentru a deveni

func\ional` infirm` toate specula-
\iile cu privire la aspectul invocat
de opozi\ie c` numai primarilor
PDL li se aloc` fonduri. (...) În
ceea ce prive]te stadiul fostelor
unit`\i sanitare propuse pentru a
deveni centre pentru îngrijirea
vârstnicilor lucrurile stau astfel.
Din cele 67 de spitale desfiin\ate,
11 sunt în proces de transformare.
(...) Nu depinde de noi accesarea
acestor fonduri, ci de autorit`\ile
locale ]i jude\ene', a declarat, cu
aceast` ocazie, Nicolae Iv`]ches-
cu.

În jude\ul Vâlcea, exist` un
singur spital desfiin\at - spitalul
or`]enesc B`lce]ti, care a fost
transformat, în cele din urm`, în
centru de îngrijire pentru persoane
vârstnice.

Prezent la inaugurarea centru-
lui, primarul din Râmnicu Vâlcea,
Romeo R`dulescu, a anun\at c` pe
24 iunie are loc licita\ia pentru
concesionarea spre administrare a
c`minului de b`trâni finalizat în
acest an în municipiu. 

C`min de b`trâni inaugurat în comuna
Nicolae B`lcescu

Prefectul Ungureanu - candidatul PDL
la pre]edin\ia Consiliului Jude\ean?

{n ]oapt`

Actualul prefect de Vâlcea,
Petre Ungureanu, poate fi candi-
dat al PDL la pre]edin\ia Consi-
liului Jude\ean, la alegerile din
2012, a declarat, vineri, într-o
conferin\` de pres`, senatorul
Dorel Jurcan, pre]edintele orga-
niza\iei jude\ene a democrat-lib-
eralilor.

'Noi nu ne-am gr`bit cu nomi-
naliz`rile pentru pre]edin\ia CJ
cum au f`cut cei de la USL. E tre-
aba lor, se afl` în campanie elec-
toral`. Dar oricare ar fi candi-
datul lor comun - Ion C[lea
(PSD. n.r.) sau Cristian Buican
(PNL. n.r.) vreau s`-i spun c` îi
batem pe amândoi. În ceea ce
prive]te modul nostru de a stabili
candidatul, se va face evident
acel sondaj unde vor intra to\i ce
care se afl` în board-ul partidu-
lui ]i de ce nu una dintre per-
soanele foarte vizibile ]i active,
prefectul de Vâlcea, Petre
Ungureanu. Potrivit legii are tot
dreptul de a candida', a precizat
Jurcan.

Prefectul de Vâlcea a declarat
c` “nu e exclus` aceast` posibil-
itate'.

În ceea ce prive]te primirea în
partid a eventualilor membri
PSD sau PNL care nu se vor re-
g`si printre candida\ii USL la
alegerile din 2012, Jurcan a pre-
cizat c` partidul este deschis pen-
tru 'orice om bine inten\ionat ]i
care împ`rt`]e]te o doctrin` de
dreapta'.

'Vreau s` spun c` în acest an,
PDL va demonstra c` este singu-
rul partid care a reu]it s` scoat`
o ]ar` din criz`. Mul\i oameni au
început s` realizeze ]i din ce în
ce mai mul\i se vor orienta spre
democrat liberali, neputând fi
am`gi\i de promisiuni f`r`
acoperire ]i de demogogia ieftin`
a opozi\iei. Noi primim în partid
pe orice om bine inten\ionat. În
ceea ce prive]te refacere unei
alian\e de dreapta cu PNL este
evident o prioritate. Depinde de
PNL dac` o vor accepta', a mai
spus Jurcan.

O echip` de evaluatori ai unor
institu\ii europene neoficiale se
afl` de c@teva s`pt`m@ni [n
jude\ul nostru [n deplin` conspi-
rativitate. Se pare c` speciali]tii
europeni ]tiu care este Planul
pentru urm`torii dou`zeci de ani
ai jude\ului V@lcea ]i caut` acum
resursele umane capabile s` le
pun` [n practic`. E vorba de
func\iile de execu\ie din admini-
stra\ie, mai ales de acelea unde
se vehiculeaz` sumele mari de
bani. Noi ]tim doar c@te ceva de
la unul din traduc`torii grupului,
interesat, se pare, de ziarele
v@lcene ]i de orientarea lor pe
termen lung, dar ]i de Oltchim ca
entitate privat`, de sta\iunile v@l-
cene, de firmele de retail autoh-
tone, dar ]i de concurem\ii lor
globali. Sunt analiza\i ]i vectorii
de opinie public`, personae sau
institu\ii. E cea mai ampl` ana-
liz` care s-a f`cut [n ultimii
dou`zeci de ani [n V@lcea, iar
concluziile vor fi uimitoare, [n
sensul c` nimeni nu este b`tut [n
cuie, iar promov`rile de oameni
noi vor fi absolute spectaculoase.

A]tepta\i-v` la ce v` a]tep-
ta\i mai pu\in! 

Radu T`cutu

R`zvan Lucescu a demisionat
din postul de selec\ioner al na-
\ionalei Rom@niei, informeaz`
gsp.ro. Tehnicianul rom@n ar fi
ajuns deja la o [n\elegere pentru
a prelua banca tehnic` a Rapi-
dului, renun\@nd la a mai merge
cu tricolorii [n turneul amical din
America de Sud. Potrivit sursei
mai sus citate, [nlocuitorul lui
R`zvan Lucescu pentru urm`-
toarele dou` amicale va fi selec-
\ionerul de la tineret, Emil
S`ndoi.

R`zvan Lucescu a demisionat
de la na\ionala Rom@niei

Pre]edintele Consiliului Ju-
de\ean Vâlcea, Ion Câlea, i-a în-
demnat vineri pe proprietarii de
pensiuni agroturistice din jude\,
precum ]i pe poten\ialii investi-
tori în acest domeniu s` acce-
seze fondurile europene în se-
siunea de proiecte din septem-
brie, când vor fi alocate fonduri
exprese în valoare de 170 mil-
ioane de euro.

La întâlnirea care s-a desf`-
]urat la sediul CJ Vâlcea, Ion
Câlcea le-a recomandat acestora
M`sura 3.1.3. prin care se pot
ob\ine fonduri pân` la limita a
200.000 de euro special pentru
activit`\i agroturistice.

'Am speran\a c` agroturis-
mul vâlcean va prinde caden\a
celorlalte forme de turism pe
care le promov`m cu succes. La
fel ca noi, cei interesa\i s` intre
serios într-o afacere agroturis-
tic` au la îndemân` o excep\io-
nal` surs` de finan\are prin fon-
durile europene. Ei trebuie s`
]tie c` Programul Na\ional de
Dezvoltare Rural` cuprinde
m`suri nu numai pentru mod-
ernizarea exploata\iilor agri-
cole sau pentru îmbun`t`\irea
infrastructurii în mediul s`tesc,
ci ]i pentru alte genuri de pro-
iecte. M` refer, de exemplu, la
M`sura 3.1.3. prin care se pot
ob\ine fonduri pân` la limita a
200.000 de euro special pentru
activit`\i agroturistice', a pre-
cizat Ion Câlea.

Pre]edintele CJ Vâlcea a

spus, ca opinie personal`, c` ]i-
ar dori mai mult` tradi\ie în o-
ferta pensiunilor agroturistice
din jude\ ]i mai pu\in element
'urban'.

'În desele deplas`ri prin lo-
calit`\ile jude\ului am avut curi-
ozitatea s` vizitez câteva agro-
pensiuni ]i aproape peste tot am
fost nepl`cut surprins de pre-

zen\a agresiv` a elementelor de
confort urban în locul formelor
de via\` autentic \`r`neasc`.
De fiecare dat` mi-am pus
întrebarea: m`i, oameni buni,
despre ce turism rural vorbim?
Refuz s` cred c` întreprinz`torii
din domeniu nu ar ]ti c` o pen-
siune rural` în adev`ratul sens
al cuvântului exclude imitarea
hotelurilor. Nimeni nu se va
sim\i încântat de via\a la \ar`
dac` pensiunea arat` ca un
bloc de locuin\e, cu spa\ii de ca-
zare pestri\e, cu jacuzzi ]i fa-
ian\` italian`, cu mixaje stri-
dent colorate pe fa\ade ]i în
interior', a declarat Ion Câlea.

El a dat exemplul ]i reco-
mandarea recent` a prin\ului
Charles al Marii Britanii.

'Turistul str`in, mai ales, -
iar aici avem r`sun`torul exem-
plu al prin\ului mo]tenitor Cha-
rles al Regatului Marii Britanii
- vrea s` g`seasc` altceva decât
ceea ce întâlne]te pe unde îl
poart` pa]ii, el nu vine s` vad`
ceea ce are ]i în \ara lui. Pentru

el r`mâne o amintire de neuitat
întâlnirea cu satul autentic, ne-
poluat de tehnologiile ]i practi-
cile moderne. Adev`ratul turism
rural presupune ]i impune asig-
urarea condi\iilor de contactare
]i cunoa]tere a satului nesofisti-
cat, a frumuse\ii naturii ]i ospi-
talit`\ii \`r`ne]ti. În afar` de
cazare, proprietarul de pensiu-
ne trebuie s` ofere nu m`rfuri ]i

preparate de pia\`, ci produse
autentice, s`n`toase, care nu au
fost atinse de chimicale ]i care
provin exclusiv din gospod`ria
\`r`neasc`', a spus Ion C[lea.

Jude\ul Vâlcea are dezvol-
tate dou` zone cu specific agro-
turistic - Valea Lotrului ]i De-
presiunea Horezu - ultima fiind
declarat` în revistele de turism
interna\ionale al`turi de Delta
Dun`rii, Transf`g`r`]an, desti-
na\ie de excelen\` de trei stele.

În turism, Consiliul Jude\ean
a generalizat principiul partene-
riatelor ]i a lansat patru proiecte
în valoare total` de peste 57
milioane de euro. Este vorba
despre reabilitarea ]i modern-
izarea infrastructurii turistice a
sta\iunilor balneare Ol`ne]ti B`i
]i B`ile Govora, dezvoltarea
bazei de agrement 'Mirajul Ol-
tului' în sta\iunea C`lim`ne]ti-
C`ciulata ]i dezvoltarea infra-
structurii de agrement - domeni-
ul schiabil - a zonei montane
Voineasa-Vidra-Obâr]ia Lotru-
lui.

Pre]edintele C[lea [l d` exemplu
pe Prin\ul Charles


