
Pasajul suprateran de pe
strada Tudor Vladimirescu,
una dintre cele mai mari
investi\ii în infrastructur` din
municipiul Râmnicu Vâlcea
se afl` aproape de finalizare. 

Lucr`rile la acest pasaj au
început înc` din anul 2012 ]i
ar fi trebuit s` fie finalizate
dup` un an, dar din cauza con-
structorului care a intrat în in-
solven\`, nu s-a respectat a-
cest termen, astfel [nc@t
Prim`ria R@mnicului a [ncer-
cat s` rezolve aceast` prob-
lem` cu subantreprenori.

Dar [ntre timp au ap`rut
unele motive care tot [nt@rzie
lucrarea, unul dintre ele fiind
acela c` proiectantul nu a pre-
v`zut trotuare pentru locuito-
rii din Goranu. Asta, dup`
problema bretelelor, care nici
ele nu erau prev`zute. Desi-

gur, pentru ca pe pasaj s` poa-
t` circula ]i pietonii, Prim`ria
Râmnicului trebuie s` mai
aloce ni]te fonduri, care vor fi
luate din bugetul local. 

Conform contractului, cons-
tructorul, firma Confort din
Timi]oara, aflat` în insol-
ven\`, s-a angajat s` final-
izeze lucr`rile în luna iunie a
anului trecut, cerând devansa-
rea termenului deoarece pe
parcursul execu\iei a întâmp-
inat mai multe probleme
tehnice ]i financiare. Ulterior,
s-a anun\at c` pasajul va fi
gata la finele lunii mai, îns`,
oricine poate vedea cu ochiul
liber c`, de]i se lucreaz`, mai
este mult pân` la final. Mai
r`u, s-a constatat c` nu sunt
trotuare! Pentru a corecta
eroarea, prim`ria va trebui s`
aloce bani pentru construc\ia

unei rampe care s` le permit`
râmnicenilor din Goranu s`
ajung` în ora]. 

Problema a fost semnalat`
de viceprimarul Eduard Vâr-
lan. “Avem în vedere dou` so-
lu\ii: construirea unei rampe
laterale sau renun\area la tro-
tuarul tehnic al pasajului.
Trebuie s` vedem care din
variante e mai ieftin`, pentru
c` banii nu mai vin de la
Uniunea European`, ci vor fi
aloca\i de prim`rie”.

Acum, se pare c` firma
Confort Timi]oara s-a apucat
s` toarne primul strat de asfalt
pe pasajul suprateran de pe
strada Tudor Vladimirescu, ]i
cine ]tie, poate c` p@n` [n
toamn`, aceast` lucrare poate
va fi ]i [ncheiat`.
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Ieri, la Consiliul Jude\ean V@lcea a avut loc o conferin\` de
pres` ocazie cu care vicepre]edintele Dumitru Persu a
anun\at stadiul implement`rii proiectului privind
„Reabilitarea ]i modernizarea  DJ 677 M`dulari - }u]ani –
Limita jude\ului Olt, km 0+000-23+850, Jude\ul V@lcea”,
finan\at prin POR 2007-2013, AXA prioritar` 2 –
{mbun`t`\irea infrastructurii de transport regionale ]i
locale, Domeniul de intervene\ie 2,1: Reabilitarea ]i mod-
ernizarea re\elelei de drumuri jude\ene, str`zi urbane,
av@nd o durat` de implementare de 17 luni.
Valoarea total` a acestui proiect este pe aproape 59 de mil-
ioane de lei, din care valoarea nerambursabil` este pe 46,6
milioane lei, iar contribu\ia Consiliului Jude\ean V@lcea
este de aproape 1 milion de lei.
Aceast` reabilitare a DJ 677 este programat` s` se real-
izeze pe teritoriile comunelor M`ciuca, Gu]oeni, }u]ani ]i
M`dulari, viz@nd [n principal reabilitarea ]i modernizarea
unui num`r de 23,63 kilometri de drum jude\ean, aflat la
aceast` dat` [ntr-un stadiu avansat de degradare.
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DJ 677 – al patrulea 
drum modernizat cu fonduri europene

Peste 1.000 de absolven\i de
liceu din jude\ul nostru pri-
mesc [nc` o ]ans` de a promo-
va examenul de bacalaureat.
Ace]tia au dreptul s` se [ncrie
la sesiunea din toamn` a BAC-
ului, sesiune ce va debuta la
data de 18 august. 

{nscrierile se pot face pe parcursul aceastei s`pt`mâni, pân`
vineri, 18 iulie. La sesiunea din toamn` a bacalaureatului sunt
astepta\i to\i elevii care nu au promovat prima sesiune a
bacalaureatului din acest an, cei care au absentat, [n num`r de
176, precum ]i elevii din promo\iile anterioare care fie nu s-au
prezentat, fie nu au trecut de probele BAC-ului, al`turi de absol-
ven\ii promo\iei 2014 care nu s-au [nscris la sesiunea din var`. 
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Au [nceput [nscrierile 
la BAC-ul de toamn`

Pasajul din Râmnicu Vâlcea,
aproape de finalizare

Unde dau un anun\ 
[n Monitorul Oficial al Rom@niei?

Pentru detalii suplimentare, contacta\i-ne la Birourile de
Publicitate Citymedia: 

Biroul Publicitate (str. Maior V. Popescu, nr. 8, etaj 3 -
Cl`direa Comisariatului Jude\ean):

Elena Vladu
Telefon: 0250732121

curierulderamnic@gmail.com

Compania noastr` v` pune la dispozi\ie un exemplar tip`rit
din Monitorul Oficial [n care a ap`rut anun\ul [n ]apte zile din
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