Tulcenii vor sa copieze Avrigul

Recent, la sediul Primariei si Consiliului Local al orasului Macin (judetul Tulcea) s-a desfasurat o
intalnire a primarului orasului Avrig, Arnold Gunter Klingeis, cu primarul orasului gazda, Nicolae
Topoleanu.
Cea mai mare parte a discutiilor purtate cu aceasta ocazie a avut legatura cu Programul "Energie LocalaContributia locala pentru combaterea schimbarilor climatice. Model integrat pentru comunitatile eficient
energetice.", al orasului Avrig, actuala administratie din Macin fiind interesata de implementarea acestui
program, a solutiilor si ideilor propuse de acesta. Primarul Arnold Gunter Klingeis a prezentat detaliat
programul "Energie Locala", strategia acestuia, ideile propuse prin acest instrument, modul de
implementare si etapele parcurse de orasul Avrig pana in acest moment, precum si principalele planuri
pentru viitorul apropiat.
Primarul din Macin a fost incantat de prezentarea facuta si a marturisit ca, in mare parte, ideile si
strategiile energetice de viitor ale primarului avrigean coincid cu ale sale. La Macin se intentioneaza
inceperea demersurilor necesare pentru intocmirea unei documentatii (studiu de fezabilitate) prin care sa
fie definite solutiile tehnice si economice pentru implementarea in zona a Programului "Energie Locala".
Cu acest prilej, cei doi edili au purtat discutii si despre proiectul comun la care cele doua administratii
participa si care este finantat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operational Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU).
Discutiile au fost purtate in prezenta mai multor consilieri si reprezentanti ai unor servicii si
compartimente din cadrul Primariei orasului Macin.
La finalul discutiilor, primarul Arnold Gunter Klingeis a adresat primarului din orasul Macin invitatia de
a vizita Avrigul in toamna acestui an, cu prilejul Festivalului "Toamna baroca la Avrig". Atunci,
probabil, se vor discuta si alte detalii ale colaborarii Avrig- Macin si este posibil sa fie semnat un
protocol de colaborare intre cele doua parti, forma si continutul acestui document fiind in curs de
elaborare.
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