
În perioada 19 – 21 aprilie 2014, autobuzele si
microbuzele ETA vor circula, pe toate traseele
urbane si suburbane, conform programului obi]nuit
pentru zilele de sâmb`t` ]i duminic`, astfel:

{n zilele sâmb`t`, 19 aprilie, ]i luni, 21 aprilie,
conform programului unei zile de sâmb`t`;

Duminic`, 20 aprilie,  conform programului
obi]nuit.

Intrucât punctele de vânzare titluri de c`l`torie
din re\eaua proprie ETA vor fi inchise în acest inter-
val, rug`m c`l`torii s` î]i achi\ioneze din timp bilete.

Programul complet de circula\ie al ETA poate fi
vizualizat pe www.eta-bus.ro.

Interimarul Ioan Gigi Matei,
poate avea ]anse s` inaugu-
reze giganticul pasaj Tudor
Vladimirescu, la care se lu-
creaz` în etape: când la foc
automat, când în reluare. Iar
pân` la inaugurare ar putea s`
mai fie cale lung`, chiar dac`
termenul este 31 mai. 

Primarul interimar spune
c` pasajul va fi prev`zut cu
bretele ce vor face leg`tura cu
zonele de nord ]i de sud ale
municipiului Râmnicu Vâlcea.
In intersec\ia str`zii Ferdinand
cu Nicolae B`lcescu a fost
montat un panou cu “Santier
în lucru”.  Matei, interesat de
fotoliul din Cabinetul 1 al Pri-
m`riei, d` asigur`ri c` se va
respecta proiectul ini\ial, gân-
dit de fostul primar Mircia
Gut`u ]i al c`rui ]antier a fost
deschis de alt fost primar, care
a pierdut alegerile - Romeo
R`dulescu, fix cu dou` zile
înainte de alegerile din 2012. 

Culoarul pe care va fi con-
struit` breteaua de leg`tur`
dintre pasajul Tudor Vladimi-
rescu ]i zona Ostroveni a fost
deja expropriat ]i urmeaz`
realizarea bretelelor care fac
leg`tura cu Ostroveniul, dup`
care se vor face ]i cele c`tre
zona de nord. Proiectul de rea-
lizare a acestora este f`cut în
propor\ie de 70 %. Au fost
realizate hidroizola\ia, asfalta-
rea ]i rampele, plus alte
detalii.  

Numai c`… Firma omului
de afaceri Georgic` Cornu, cel
care se ocupa de lucrare, a in-
trat în insolven\`, iar o parte
din muncitori au p`r`sit ]an-
tierul. Interimarul de la Prim`-
ria Râmnicului spune c` mun-
citorii au fost înlocui\i cu al\ii.
Nu ]tim dac` sunt ceva ]anse
ca pasajul s` fie finalizat la 31
mai, nu ]tim cât de util va fi,
]tim doar c` toat` zona arat`
cumplit, ca o periferie de ora],

bulevardul odinioar` superb a
fost distrus, oamenii trec zil-
nic prin noroi, iar fa\adele bi-
sericii ]i Centrului Militar

“Panait Donici” sunt acoperite
pe veci ]i mai ]tim c` urmeaz`
deschiderea noului ]antier de
pe podul de la Goranu, care

trebuie grabnic reparat. Vai de
bie\ii ]oferi!

C. R.
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Pasajul de pe Tudor Vladimirescu

A fi, sau a nu fi finalizat, aceasta e întrebarea

De Sfintele s`rb`tori pascale, Bunul Dumnezeu
s` v` d`ruiasc` lini]te sufleteasc`, bun`stare, s`
v` bucura\i de miracolul Învierii împreun` cu
familia ]i cei ce v` sunt apropia\i.
Lumina izvorât` în Noaptea Sfânt` s` v`
c`l`uzeasc` pa]ii, spre realizarea bunelor
dorin\e, iar fericirea s` deschid` marea rostire:

HRISTOS A ÎNVIAT!

Dr. ing. Ion CÎLEA

Pre]edintele 
Consiliului Jude\ean Vâlcea

{n Noaptea {nvierii, cu lum@n`ri aprinse ]i sufle-
tul curat, s` ne rug`m pentru iertarea p`catelor ]i
reg`sirea speran\ei. 
S`rb`torile de Pa]ti s` ne aduc` bucurii, s`n`tate
]i mult` fericire. B`taia clopotelor s` anun\e o
lume mai bun` [n care s` g`sim din plin tot ceea
ce ne dorim.

Pa]te fericit!

Gigi Matei
Primar interimar al municipiului R@mnicu V@lcea

Lini]te sufleteasc`, bel]ug ]i lumin` s` v`
aduc` S`rb`toarea {nvierii Domnului. 

Pa]te Fericit!

Mihai B`lan
Director general CET Govora SA

Programul de transport al autobuzelor ETA în perioada S`rbatorilor de Pa]te


