
Av@ndu-se [n vedere a-

propierea s`rb`torilor pasca-

le, de luni prim`ria munici-

piului R@mnicu V@lcea a de-

clan]at  S`pt`m@na cur`\eniei,

[n acest sens fiind organizat

[mpreun` cu Pie\e Prest ]i

Direc\ia Administr`rii Dome-

niului Public un plan de ac\i-

une care are [n vedere salu-

britatea stradal`, plant`ri de

arbori, gard viu ]i flori, v`ruit

de copaci ]i borduri.

Cu acest prilej, prim`ria

municipiului R@mnicu V@lcea

invit` toate asocia\iile de pro-

prietari, unit`\ile ]colare, aso-

cia\iile nonguvernamentale ]i

grupurile interesate s` se al`-

ture acestui program de cur`-

\enie.

Tot [n cadrul acestei ac\i-

uni, conducerea executiv` a

prim`riei a aprobat un regula-

ment prin care se vrea premi-

erea celor mai harnice asoci-

a\ii de proprietari. 

"Acum este perioada, sf@r-

]itul lunii martie, [nceputul

lunii aprilie c@nd asocia\iile

de proprietari au programate

Adun`rile Generale [n care

se raporteaz` activitatea lui

2014. Noi ne-am propus ca la

aceste Adun`ri Generale s`

participe din partea prim`ri-

ei R@mnicului consilierii din

cadrul Corpului de Control,

c@t ]i consilierii primarului,

al`turi de domnul Spinciu cel

ce r`spunde de asocia\iile de

proprietari.

De asemenea, trebuie s`

v` mai spun c`, [ncep@nd cu

data de 16 martie, [n atribu\i-

unile mele de viceprimar al

R@mnicului au intrat ]i cele

referitoare la asocial\iile de

proprietari, ]i vreau ca de a-

cum s` se simt` o [nviorare a

activit`\ii. Vreau astfel ca

prin prezen\a reprezentan\i-

lor prim`riei la aceste Adu-

n`ri Generale ale asocia\ii-

lor de locatari s`-i ajut`m cu

tot ce putem dar s` ]i stimu-

l`m c@t mai mult men\inerea

ordinei ]i cur`\eniei [n zonele

pe care le administreaz`. P`-

rerea mea este c` de Pa]te,

R@mnicul o s` fie un ora] cu-

rat ]i frumos, chiar dac` cen-

trul muncipiului este a]a cum

este din cauza lucr`rilor",

ne-a declarat viceprimarul

R@mnicului, Vasile Coco].
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Ambasadoarea Republicii
Populare Cuba, Excelen\a Sa
Doamna Nieves Iliana Her-
nandez Portales, a fost ieri
oaspete a Bibliotecii Jude\ene
"Antim Ivireanul", la invita\ia
Rotarexim, prin pre]edintele
Partidului Alternativa Socia-
list`, Constantin Rotaru. 

Prima întâlnire a înaltului
oaspete cu vâlcenii a fost la
ora 12.00, când a sus\inut câ-
teva dclara\ii de pres` ]i a r`s-
puns unor întreb`ri.  

Dup` ce a prezentat situa-
\ia economic` a Cubei în pa-
rametri, insistând pe ideea c`
\ara situat` în America Cen-
tral` a elaborat anul trecut o
nou` strategie, mult mai mo-
dern` ]i flexibil` referitoare la
investitorii str`ini, aceasta a
conturat o scurt` imagine a re-
la\iilor de afaceri dintre Ro-
mânia ]i Cuba, emi\ând ]i o
opinie general` fa\` de clima-
tul politic actual de la noi. 

"Rela\iile dintre România
]i Cuba au func\ionat timp de
55 de ani, f`r` întrerupere. Am
men\inut excelente rela\ii ]i
înainte de 1989, ]i acum ]i m`
refer la cele bilaterale ]i de
sprijin reciproc. Diferen\a este
c` rela\iile economice s-au re-
dus foarte mult, România con-

tinu` îns` s` importe de la noi
produse lider, adic`, tutun ]i
rom. Suntem interesa\i s` re-
vigor`m rela\iile economice,
de aceea, ne întâlnim cu un nu-
m`r cât mai mare de oameni
de afaceri pentru a îmbun`t`-
\i schimburile economice. Am
reu]it s` face astfel încât, Ro-
mânia s` participle în 2014 la
un târg interna\ional din Cuba,
unde au fost prezente firme
precum Vulcan ]i Murfatlar.
Sunt pu\ine firme române]ti
prezente pe pia\a cubanez`,
dar sunt afaceri]ti interesa\i
s` exploreze pia\a noastr`. {n
schimb, noi suntem interesa\i
de domeniul c`ilor ferate, va-
goanele produse de Astra prin
anii '70 sunt înc` recunoscute
în \`ri din America de Sud,
Asia ]i Africa".

Ambasadoarea a explicat
c` a ajuns la Râmnicu Vâlcea
din interesul ridicat pe care îl
manifest` fa\` de \ara noastr`,
din calitatea pe care o de\ine,
în plus, are ]ansa s` î]i fac`
cunoscut` propria \ar`. Refe-
ritor la febra anchetelor DNA
din România, Excelen\a sa a o-
pinat c` este foarte bine c` s-a
decis s` se fac` cur`\enie, dar
este vorba exclusiv de treburi

interne, f`când recomandarea
ca, în planul de avansare a pro-
gramelor ce vor fi implemen-
tate, poporul s` aib` rolul prin-
cipal, adic`, el s` fie benefici-
arul, ]i nu politicienii. 

Pentru cei interesa\i, Cuba
prezint` 11 segmente impor-
tante de interes, printre care,
agricultura, medicina, energia
regenerabil`, mineritul ]i pe-
trolul. Cei care doresc s` dez-
volte afaceri trebuie s` nu uite
de Legea Investitorilor, care
le acord` acestora facilit`\i de-
osebite, cum ar fi faptul c` în
primii 8 ani de investi\ie nu se
pl`tesc impozite pe profit. In
schimb, "p`mântul în Cuba
nu se vinde, ci doar se poate
concesiona acolo unde firmele
î]i desf`]oar` activitatea". 

Dup` amiaz`, de la ora
17.00, a avut loc o întâlnire
intercultural`, tot la Bibliote-
c`, cu vernisajul expozi\iei de
fotografie "Cuba în imagini",
urmat de momentul francofon
"B`t`lia de la Waterloo, reper
istoric reprezentativ pentru
personalitatea lui Napoleon",
interven\ie sus\inut` de prof.
Mihai Moldoveanu.

Kandy Reisenauer

Viceprimarul Vasile Coco]

De Pa]te, R@mnicul
o s` fie un ora] curat

]i frumos

Ambasadoarea Cubei
a vizitat ieri R@mnicul
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