
Oaspeti din China, la Avrig
La invitatia primarului Ar nold Gunter Klingeis, zilele acestea sunt prezenti in Avrig doi oaspeti din
China, cola boratori mai vechi ai admi nistratiei avri gene. Xiaoxin Sun-director de investitii la compania
NEW ERA ENERGY INVESTMENT Co. LTD. China si Huo Cong gao - in giner de sistem al
companiei GUODIAN SOLAR POWER ENGINEERING Co. LTD. China au venit la Avrig pentru a
cunoaste cat mai mul te de talii despre ceea ce in seamnã Programul ENERGIE LOCALÃ al
administratiei avrigene, pentru a evalua cat mai bine proiectul conducerii orasului legat de montarea unor
panouri fotovoltaice pe unele blocuri de locuinte din Avrig dar si pentru a studia posibilitatea dezvoltãrii
unor investitii chineze in zonã, pe platforma industrialã de la Marsa sau in viitorul parc industrial ce se
doreste a fi creat la Avrig. in cele cateva zile cat vor sta la Avrig, oaspetii din China vor vizita orasul si
loca litãtile apartinãtoare, vor avea intalniri cu diversi oa meni de afaceri din zonã, vor putea afla care
sunt pasii concreti fãcuti de conducerea orasului pentru implemen tarea Programului ENERGIE
LOCALÃ, vor in cer ca sã sta bileascã, impreunã cu res pon sabilii din partea Primã riei Avrig si ai SC
ENEV Avrig SRL, societatea Consiliului Local imputernicitã sã imple menteze strategia si proiec tele
locale publice in domeniul energiei, care ar putea fi modelele de bunã practicã, proiectele sau tehnologiile
deja aplicate in China ce ar putea fi implementate si aici.
  
   Oaspetii chinezi au sosit la Avrig vineri, 25 ianuarie, a cestia urmand sã-si incheie vizita la mijlocul
sãptãmanii viitoa re.
  
   Informatiile ne-au fost ofe rite de primarul Avrigului, Arnold Gunter Klingeis si coor donatorul
programului Ener gie Localã, Mirela Petrar.
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