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Dou` noi parcuri
fotovoltaice vor fi realizate
în 2016 la Bujoreni ]i B`lce]ti
Jude\ul Vâlcea va avea
în 2016 dou` noi parcuri
fotovoltaice, unul în comuna Bujoreni, iar cel de-al
doilea în ora]ul B`lce]ti, în
parcul industrial, urmând
s` asigure astfel energia electric` ]i pentru companiile care vor dezvolta aici investi\ii.
În schimb, în Bujoreni,
localitatea limitrof` a municipiului Râmnicu Vâlcea
unde s-au dezvoltat în ultimii ani trei cartiere reziden\iale, edilul Alexandru
Ro]u spune c` era necesar` o astfel de investi\ie.
"Este o energie verde ]i
sunt convins c` prin aceast` investi\ie va exista o dinamizare a zonei imobiliare.
Din discu\iile cu compania
care va realiza aceast` investi\ie, avem garan\ia c`
iluminatul stradal ]i al institu\iilor publice, prim`rie,
]coli, dispensar va fi asigurat. Este o investi\ie deci
extrem de util`", a declarat
primarul Ro]u.
La B`lce]ti, parcul fotovoltaic care va fi realizat în

incinta parcului industrial
va asigura energie electric`
pentru celelalte companii
care vor dezvolta investi\ii
în zon`.
"Acesta a fost unul dintre argumentele investitorului care va realiza pe
un hectar acest parc. Plus
c` pe lâng` acestea de energie electric` ieftin` vor
beneficia ]i institu\iile publice din B`lce]ti - ]coli, liceul, parchet, judec`torie,
prim`rie, c`min de b`trâni.
Anul viitor va fi gata. Oricum în prim`var` se va rezolva ]i introducerea gazelor în parc. Noi miz`m pe
triunghiul Craiova - Bal]B`lce]ti ]i pe aducerea unor companii din domeniul
componentelor auto pentru
uzina doljean`, dat` fiind
distan\a destul de mic` dintre noi ]i Craiova", a declarat primarul Ion Curelaru.
În prezent, în jude\ul
Vâlcea exist` trei parcuri
fotovoltaice func\ionale Horezu, }irineasa, Mih`e]ti ]i alte patru în diferite
faze de proiect.
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CCI Vâlcea sus\ine
construc\ia autostr`zii
pe Valea Oltului
Pre]edintele Camerei de
Comer\ ]i Industrie (CCI)
Vâlcea, Valentin Cismaru,
a transmis s`pt`m@na trecut` Consiliului Jude\ean
un punct de vedere prin care
sus\ine varianta construc\iei autostr`zii Sibiu - Pite]ti pe Valea Oltului.
"Din câte ]tiu, Consiliul
Jude\ean va strânge toate
argumentele institu\iilor din
Vâlcea pe care le va înainta
c`tre CNADNR. Din punct
de vedere strict economic,
consider`m c` o autostrad`
pe Valea Oltului are o importan\` covâr]itoare pentru
viitorul dezvolt`rii economice a jude\ului. Ocolirea
teritoriului vâlcean credem
c` este împotriva politicii
de dezvoltare european`.
Probabil pentru a 'limita
costurile' puteam trage o
linie dreapt` N`dlac-Bucure]ti, omi\ând oricare din
marile ora]e ale României.
Dovad` c` nu s-a întâmplat a]a a fost chiar ocolul
care aduce Timi]oara pe
traseul celei mai importante autostr`zi din România",
a precizat pre]edintele CCI
V@lcea, Valentin Cismaru.
El a mai precizat c`,
având în vedere oportunitatea pe care o poate crea o
astfel de cale de acces european`, ar fi un act împotriva popula\iei vâlcene sau
chiar oltene]ti s` nu se profite de deschiderea pe care
o aduce.
"Legarea la autostrad` a
V`ii Lotrului, care ne poate
u]ura accesul la Voineasa
sau Obâr]ia Lotrului, ori

accesul facil la cea mai
mare sta\iune balneoclimateric` a României, C`lim`ne]ti - C`ciulata, ]i, nu în
ultimul rând, mic]orarea
distan\ei de acces la municipiul Râmnicu Vâlcea cu
deschiderea facil` c`tre
restul Olteniei ar fi numai
câteva dintre argumentele
irefutabile pentru unul din
cele dou` trasee care s` urmeze Valea Oltului", a mai
ad`ugat pre]edintele CCI
Vâlcea.
Autorit`\ile de la Transporturi au anun\at, recent,
c` iau în calcul cinci variante de traseu pentru autostrada A1 Pite]ti-Sibiu: varianta 'veche' din 2008 ]i
alte patru noi, a]a cum a reie]it în cadrul revizuirii
Studiului de Fezabilitate.
Prima variant`, cea din
2008, este Pite]ti - Curtea
de Arge] - ]uici - Peri]ani Racovi\a - Câineni - Boi\a T`lmaciu - Vestem, cu no-

duri la Tigveni, }uici, Racovi\a. A doua variant` este
similar` celei dintâi, existând mici diferen\e, iar varianta 5 are modific`ri la ie]irea din Pite]ti ]i ocole]te
Curtea de Arge], dup` care
revine la B`lteni, pe traseul
celorlalte dou`, anterioare.
Pentru jude\ul Vâlcea, variantele 3 ]i 4 apropie culoarul cel mai mult de Râmnicu Vâlcea.
Astfel, varianta 3 a autostr`zii este Pite]ti - Curtea
de Arge] - Tigveni - ]uici Berisl`ve]ti - S`l`trucel C`lim`ne]ti - Defileul Oltului - Racovi\a - Câineni Boi\a - T`lmaciu - Vestem.
Varianta 4 apropie Râmnicu Vâlcea la doar 4 km de
autostrad`, adic` Pite]ti Curtea de Arge] - Tigveni Runcu - D`e]ti - C`lim`ne]ti - Defileul Oltului Racovi\a - Câineni - Boi\a T`lmaciu - Ve]tem.

