Mizilul incepe sa se dezbrace de haina saraciei
Vineri, 25 Mai 2007

• Investitorii promit mii de locuri de munca, cu salarii
grase

Incet-incet, Mizilul lasa in urma eticheta de "cel mai sarac oras al
Prahovei". Am vazut acest lucru recent, atat in imaginea orasului,
cat si pe chipul oamenilor. La noul sediu al Primariei se fac
ultimele retusuri, iar la Sala de sport a orasului (singura din localitate, realizata in baza programului
national - vezi foto 1 si 2) s-a trecut, deja, la faza de proiectare si executie a racordurilor de energie
electrica si gaze. Centrul orasului s-a modernizat si el, clasicul beton urmand sa fie inlocuit cu placi de
granit importat din China.
Ca Mizilul parca "respira" altfel, ne-a confirmat si primarul Emil Proscan. "Intr-adevar, pot sa spun ca s-au
facut ceva pasi, astfel incat orasul sa scape de eticheta saraciei. Fata de rata somajului, care era inainte, de
80%, acum, aceasta a scazut la 40-50%. Or, pentru Mizil, asta spune ceva. Iar sperantele ca sa apara noi
locuri de munca sunt din ce in ce mai mari. Concret, sunt in tratative cu o societate austriaca pentru
realizarea unui centru de reparatii de utilaj greu. Ca domeniu, firma respectiva este cea mai mare din Europa
si vrea sa-si extinda afacerile si-n Romania. Ideea este ca, odata cu realizarea acestei investitii la Mizil, se
vor crea 50 de locuri de munca, unde, va rog sa retineti, salariile vor fi de 15 milioane de lei vechi. Cu alt
investitor - din Israel, deja s-a incheiat contractul de concesiune asupra terenului, pe care urmeaza sa se
construiasca un incinerator de deseuri, de mare capacitate. Cred ca si in acest caz, lucrurile vor merge bine,
avand in vedere ca, deja, deseurile (de la spitale, fabrici de diluanti si vopseluri) care vor fi arse in viitorul
incinerator, sunt in asteptare. Odata finalizata aceasta investitie, avem asigurata promisiunea crearii a
aproape 1.000 de noi locuri de munca. Dar asta nu este totul. Acest investitor s-a angajat ca ne va asigura
atat iluminatul public al orasului, cat si amenajarea unei zone de agrement. Nu in ultimul rand, pe o
suprafata de 4.500 mp urmeaza sa se realizeze primul supermarket din oras. In acest caz, in baza
contractului de asociere, beneficiul Primariei Mizil este ca va castiga, pe an, aproape 12.000 euro. Viitorii
angajati vor avea un salariu de 8 milioane de lei vechi. De ce va precizez inclusiv cat vor castiga oamenii ?
Pentru ca, atunci cand am purtat discutiile cu investitorii, o conditie pe care eu am impus-o, si la care am
tinut mult, a fost si nivelul salarial. Celor care vor sa-si dezvolte afacerile la Mizil, nu le-am promis marea
cu sarea. Pentru ca, in opinia mea, cei care vor facilitati, nu sunt seriosi".
Un alt punct castigat pentru locuitorii orasului este ca, din totalul de 52 de blocuri cate sunt in Mizil, 49 vor
fi reabilitate termic. Iar solutia tehnica pentru care s-a optat in realizarea acestui program va permite si
aparitia de noi... case, intrucat, blocurile vor fi mansardate. Ideea a fost extrem de bine primita de mizileni,
30 dintre ei grabindu-se, deja, sa depuna cerere pentru a avea o locuinta, fie ea si pe acoperisurile unuia
dintre blocurile din oras. Fata de aceste solicitari de apartamente, primarul Emil Proscan ne-a declarat insa,
ca, solicitarile cele mai multe sunt pentru alocarea de loturi pentru casa. "In momentul de fata sunt
inregistrate 500 de cereri in care cetatenii solicita teren ca sa-si construiasca o locuinta. Pot sa va mai spun
ca, deja, in oras a aparut un nou cartier, si asta pentru ca, acum vreo doi ani s-au alocat, la cerere, 400 de
loturi de teren, cu 2.000 de lei vechi/mp" a mai precizat primarul.
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