
Premierul Emil Boc a promis sprijin pentru construirea drumului de
acces de la Dumbr vi a

Premierul Emil Boc a vizitat fabrica pentru componente de avioane de la
Dumbr vi a. El a fost înso it de pre edintele Mircea Man i prefectul Sandu Pocol.
Directorul Universal Alloy Corporation Europe (UAC), Drago  Ungureanu, a
precizat despre necesitatea amenaj rii drumului de acces la societate, iar premierul a
declarat c  va sprijini investi ia. El a spus : "Sunt încântat s  v d investi ii de succes
care angajeaz  oameni din zon i le ofer  un salariu pentru a avea un trai decent.
Vom colabora cu autorit ile jude ene s  îmbun im infrastructura, astfel încât
drumul de acces i utilit ile s  fie realizate pentru c  într-adevar aici se produc
componente pentru cele mai mari avioane. Este o industrie extrem de important ,
aceea de componente de avioane, iar ceea ce se va produce aici se va monta pe
aparatele Airbus si Boieng. Iat , putem într-o comun  din Romania s  facem
componente care s  fie furnizate în toat  lumea.

Salariile mini trilor reduse cu 20%

eful Guvernului a anun at reducerea cu 20% a salariilor mini trilor, din
august, i pân  în decembrie. i a declarat c  va fi primul care va renun a la o parte
din salariu. Emil Boc a afirmat c  este vorba despre o decizie voluntar . Premierul a
explicat c  ideea reducerii salariale în cazul s u i al membrilor Guvernului survine
discu iilor purtate pe marginea modului în care se cheltuiesc banii publici. Economia
nu este una substan ial , dar semnalul este important, a mai precizat premierul.

Datorii de peste 1 miliard de Euro la reabilitarea colilor

Administra iile publice locale au datorii de peste un miliard de euro la
constructorii unit ilor de înv mânt. Premierul Emil Boc a men ionat c  facturile
restante se vor pl ti indiferent de culoarea politic  a primarilor, îns  numai dup  ce se
va face o ierarhizare a importan ei lucr rilor.

Primul-Ministru a precizat c  situa ia se datoreaz  deciziei iresponsabile a
guvern rii anterioare, care nu a supravegheat cheltuirea banilor. S-au alocat un
miliard de lei pentru aceste lucr ri, îns  s-au facut cheltuieli de 10 miliarde lei. Pentru
a i ei din aceast  situa ie premierul a afirmat c  se va stabili stadiul fizic în care
exist  unit ile de înv mânt. Acolo unde lucr rile sunt cele mai avansate se vor
asigura banii pentru terminarea construc iei indiferent de culoarea politic  a
primarilor. a declarat seful Guvernului. Nu vom pl ti, îns  acolo unde colile urmeaz

 se desfiin eze anul viitor.

Electrific rile satelor i c tunelor trebuie încheiate în 2010

Premierul Emil Boc a declarat c  pân  anul viitor trebuie încheiate
electrific rile satelor i c tunelor, iar în acest sens va propune realizarea unui
program comun al Ministerului Administra iei i Internelor i Ministerul Economiei.



 ”Sunt sate i c tune, nu doar aici în Maramure , dar i în restul rii care nu au curent
i nu e normal ca într-o ar  european  s  fie a a ceva. Totalul locuintelor care trebuie

racordate sistemul de alimentare cu energie electri  era, la începutul anului trecut, de
67.738, iar suma necesara pentru electrific ri a fost estimat  la  479.627 de mii de
lei.”
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