
S`pt`m@na aceasta a fost

una plin` pentru primarul comu-

nei Prundeni, Ion Horia Hor`scu.

Pe l@ng` [nt@lnirile cu pro-

iectan\ii, constructorii, ce vor

demara [n acest timp investi-

\iile pe infrastructur`, respec-

tiv drumuri ]i canalizare, iat`

c` au venit la discu\ii ]i inves-

titorii. Este vorba de o firm`

din Slovacia ce dore]te s` in-

vesteasc` ]i [n Rom@nia [ntr-o

fabric` de procesare a mate-

riilor prime naturale, pentru

producerea p`m@ntului bio

folosit la flori ]i nu numai.

Investi\ia va fi amplasat`

[n fostul Complex de cre]te-

rea animalelor, de la Z`videni

]i va crea circa de noi 30 de lo-

curi de munc` pentru locuito-

rii din zon`.

Investitorul ]i-a ales aceas-

t` loca\ie, av@nd [n vedere fap-

tul c` zona are acces la toate

utilit`\ile: drumuri asfaltate,

ap`, canalizare, gaz metan ]i

binein\eles o bun` deschidere

]i colaborare din partea auto-

rit`\ilor. La ora actual`, repre-

zentantul s`u efectueaz` mar-

ketingul ]i contract`rile pen-

tru materia prim`, urm@nd ca

[n scurt timp s` [nceap` ]i in-

vesti\ia propriu-zis`, cu ame-

naj`rile necesare ]i selectarea

for\ei de munc`. Cea mai mare

parte a produselor vor lua calea

Europei, dar ]i a marketurilor

din Rom@nia.

Un alt investitor, de data

aceasta din Italia, a contactat

autorit`\ile locale pentru [nfiin-

\area unui depozit zonal spe-

cializat [n distribu\ia materia-

lelor sanitare. A fost stabilit`

]i zona [n care []i va desf`]ura

activitatea, respectiv satul C`-

lina, ]i-a ales colaboratorii,

urm@nd s` amenajeze loca\ia

destinat` investi\iei, la aceasta

data depun@ndu-se documen-

tele [n vederea infin\`rii so-

ciet`\ii comerciale la Oficiul

Registrul Comer\ului. }i din

datele ob\inute, se pare c` [n

cel mult dou` luni, investi\ia

aceasta va fi opera\ional`.

La acestea, se mai adaug`

]i Parcul Fotovoltaic (format

din investitori germani ]i chi-

nezi), sistemul de iriga\ii de la

C`lina, ]i astfel avem imagi-

nea unui an 2015, plin de rea-

lizari pentru administra\ia lo-

cal` a comunei Prundeni.
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S-a n`scut în Râmnicu

Vâlcea, dar precum alte ta-

lente asemenea ei, ]i-a g`sit

împlinirea profesional` de-

parte de grani\ele \`rii, la

Paris. 

Solist` a operelor

Garnier ]i Bastille, tân`ra

sopran` Andreea Soare a

avut parte de cronici foarte

frumoase în presa parizian`

]i interna\ional`. A cântat

în nenum`rate locuri din lu-

me, îns` niciodat` în Ro-

mânia, de care îi este teribil

de dor. 

Ast`zi, 6 martie, Andreea

cânt` din nou la Paris,

ora]ul ei de adop\ie, într-un

concert caritabil, având

rolul principal în opera

"Iphigenie", a c`rei premie-

r` va fi disear`.

Al doilea spectacol va

avea loc pe 8 martie, pe

scena Teatrului "Saint

Quentin Yvelines". . 

Felicit`ri ]i un gând

bun, cu toat` aprecierea

noastr`, Andreea Soare! 

Kandy Reisenauer

La Prundeni vin 
investitorii

Andreea Soare cânt`
disear` la Paris

în opera „Iphigenie"
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