
Investiþiide12milioane
euroîntr-ocomunã
vrânceanã,pentru
atragereaturiºtilor

V
izantea-Livezi este
o comunã din Vran-
cea, aflatã în nordul
judeþului, în valea
râului Vizãuþi, ºi pe
care primarul vrea

sã o transforme în prima sta-
þiune balneoclimatericã din

zonã. În acest sens, edilul Dra-
goº Ciubotaru a anunþat cã, în
urmãtorii doi ani, acolo vor fi in-
vestiþi 12 milioane de euro, cea
mai mare parte a sumei fiind de-
dicatã construirii unei baze de
tratament , investiþie susþinutã
de Compania Naþionalã de

Investiþii.
Ideea îi aparþine primarului

Dragoº Ciubotaru, care spune
cã întregul plan de dezvoltare a
comunei este susþinut de po-
tenþialul fantastic al zonei. Mai
exact, în Vizatea-Livezi se gãsesc
izvoare cu ape minerale cu pro-

prietãþi curative cunoscute de
130 de ani ºi care au deja certifi-
carea Ministerului Sãnãtãþii.
Plecând de la aceastã comoarã a
comunei, Dragoº Ciubotaru a
realizat un proiect ce prevede
construirea unei baze de trata-
ment moderne pentru care a ac-
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cesat fonduri de la Compania
Naþionalã de Investiþii. Doar
acest proiect are o valoare de 8
milioane de euro.

"Este vorba despre o investiþie
care pune în valoare izvoarele
minerale sulfuroase ºi sãrate pe
care le avem la Vizantea-Livezi,
o investiþie care era foarte nece-
sarã, atât pentru sãnãtatea oa-
menilor, cât ºi pentru dezvolta-

rea turisticã a zonei. La noi e o
zonã foarte frumoasã, din pãca-
te dezvoltatã zero pentru cã nu
am avut parte de proiecte pe
zona de valorificare a izvoarelor
ºi turism. Preþul este unul major,
care integreazã atât parte de ca-
zare, cât ºi pe cea de restauran-
te, bazã de tratament pro-
priu-zisã care nu este numai
bazã de tratament, este o clãdi-

re cu amprentã de 1.500 de me-
tri pãtraþi, cu subsol, parter ºi un
etaj. Nu avem doar tratament, ci
avem ºi parte de agrement,
avem piscinã de fizioterapie, re-
laxare, dar avem ºi tot felul de
cabinete, de exfolieri faciale, be-
auty ºi aºa mai departe. Evident,
avem tratamentul cu apã mine-
ralã sulfuroasã, bãi la cadã ºi tot
felul de proceduri. Avem apara-
turã de aproximativ 1 milion de
euro, finanþatã deja", a declarat
primarul Drogoº Ciubotaru.

În paralel, în zonã vor fi derula-
te ºi alte proiecte menite sã atra-
gã turiºti de toate vârstele. În to-
tal, investiþia se ridicã la 12 mi-
lioane de euro.

"Lângã amplasamentul bazei
de tratament avem teren de
aproximativ 27 de hectare, unde
vom pune în valoare un roller
coaster. Vrem sã facem ºi locul
de joacã pentru copii ºi un parc
de aventurã ºi ne dorim tare

mult ca în urmãtorii doi ani sã le
facem pe toate, astfel încât oa-
menii sã vinã cu drag, pentru cã
zona este foarte frumoasã ºi sã
le putem oferi tot felul de activi-
tãþi pentru petrecerea timpului",
a explicat primarul comunei Vi-
zantea-Livezi.

Lucrãrile au demarat în luna
august, iar termenul de execuþie
este de 24 de luni. Investiþia de
la Vizantea-Livezi reprezintã cea
mai mare investiþie de la zero re-
alizatã în ultimii ani, în turismul
balnear din România.
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"Lângã amplasamentul bazei de tratament
avem teren de aproximativ 27 de hectare, unde
vom pune în valoare un roller coaster. Vrem sã
facem ºi locul de joacã pentru copii ºi un parc
de aventurã ºi ne dorim tare mult ca în
urmãtorii doi ani sã le facem pe toate, astfel
încât oamenii sã vinã cu drag, pentru cã zona
este foarte frumoasã ºi sã le putem oferi tot felul
de activitãþi pentru petrecerea timpului", a
explicat primarul comunei Vizantea-Livezi.
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