
Cindrea: \&quot;Start pentru proiectele de dezvoltare economica\&quot;
Valorificarea la maximum a potentialului agricol si redeschiderea Bailor Miercurea Sibiului sunt printre
propunerile de proiecte pentru Valea Secaselor, facute la penultima sesiune de animare economica,
organizata de catre Consiliul Judetean Sibiu impreuna cu Camera de Comert, Industrie si Agricultura,
care s-a desfasurat miercuri, la Primaria orasului Miercurea Sibiului. 
  
  La eveniment au luat parte Ioan Cindrea, presedintele Consiliului Judetean, Ovidiu Sitterli, prefectul
judetului Sibiu, parlamentari, Eugen Iordanescu, directorul executiv al Camerei de Comert, directori ai
serviciilor deconcentrate, consilieri judeteni, primarii localitatilor din Valea Secaselor, reprezentanti ai
mediului economic si ai comunitatilor locale, se arata intr-un comunicat al CJS..
  
  "Dupa ce vom sintetiza propunerile dumneavoastra, cu concursul Universitatii " Lucian Blaga ", vom
lansa proiectele dumneavoastra in cadrul actiunilor pe care Consiliul Judetean Sibiu le pregateste pentru
promovarea oportunitatilor de investitie in judetul Sibiu. in anul 2014 dam startul pentru proiectele de
dezvoltare economica. Toate misiunile economice care pleaca sau vin la Sibiu vor avea pe masa
proiectele dumneavoastra de dezvoltare. Veti avea tot sprijinul autoritatilor judetene si locale pentru
implementarea proiectelor ", a declarat Ioan Cindrea, presedintele Consiliului Judetean.
  
  Ioan Cindrea le-a vorbit invitatilor despre intentia de a organiza un Consiliu de dezvoltare a zonei
compus din primari, oameni de afaceri, reprezentantii principalelor partide politice. Un alt pas mentionat
de presedintele Cindrea este incheierea unui pact politic care "va da viata acestor proiecte pe un termen
mai lung, fiind recunoscute prin consens politic ". 
  
  in opinia presedintelui Ioan Cindrea, cel mai important proiect de zona este autostrada, care va aduce
investitori si va crea locuri de munca, inclusiv va creste valoarea terenurilor si a caselor.
  
  Mai multi participanti la intalnire au luat cuvantul exprimand necesitatile de dezvoltare a zonei. Printre
propuneri se numara redeschiderea statiunii Baile Miercurea Sibiului, refacerea renumitei crame din
Apoldu de Sus, deschiderea unui Muzeu al Ţarii Secaselor, infiintarea unor fabrici de conserve si
depozite agro-alimentare, conceperea unui traseu turistic pentru valorificarea potentialului cultural al
zonei, care sa depaseasca granitele statiunii Ocna Sibiului. Alte propuneri au vizat sustinerea la nivel
national a liniei feroviare Sibiu-Vintu de Jos, amenajarea unui parc logistic pentru legume-fructe si
imbunatatirea infrastructurii de drumuri.
  
  Ultima intalnire din cadrul seriei de animare economica va avea loc miercuri, 26 februarie, in orasul
Copsa Mica.

Cuvinte cheie: concurs  copsa mica  ocna sibiului  miercurea sibiului  apoldu de sus  sibiul  valea
drumuri  consiliul judetean sibiu  ioan cindrea  lucian blaga  consiliului judetean  ocna  autostrada  despre
muzeu  miercurea  judetul sibiu  locuri de munca  consiliul judetean  prefectul judetului sibiu  eugen
iordanescu  consiliului  ocna sibiu  partide politice  consilieri judeteni  statiuni  granit  presedintele
agricultura  oameni de afaceri  amenajare  cjs
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