ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 69, cod 700075, Iaşi
Telefon: 0232/235.100; Fax: 0232/210.336; www.icc.ro
Consiliul Judeţean va înfiinţa o societate prin care va realiza primul
parc industrial din Iaşi
Consiliul Judeţean a început primele demersuri pentru înfiinţarea unei
societăţi comerciale care va realiza primele parcuri industriale din judeţ.
Preşedintele Consiliului Judeţean, dl. Cristian ADOMNIŢEI, a anunţat că la
următoarea şedinţă pe ordinea de zi va figura un proiect privind componenţa
echipei care va conduce societatea amintită. „Deocamdată la Iaşi avem doar
Tehnopolis, unde suntem parteneri în proiect alături de Primărie, dar nu
avem un parc industrial. Cu noua societate trebuie să îndeplinim măcar
două obiective. Primul va fi construcţia primului şi a următoarelor parcuri
industriale din judeţul nostru. Al doilea este faptul că societatea va fi
entitatea prin care Consiliul Judeţean va fi partener în clustere”, a declarat
dl. Cristian ADOMNIŢEI.
Domnia sa a adăugat că o delegaţie a Consiliului Judeţean a început
deja pregătirile pentru începerea activităţii noii societăţi. „Doamna JINGA,
din partea Direcţiei Proiecte şi Dezvoltare Durabilă, doamna PANDELEA,
din partea Camerei Agricole, şi domnul GROSU, din partea Tehnopolis, au
plecat astăzi la Ploieşti. Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, domnul
Mircea COSMA, ne-a pus la dispoziţie tot know-how-ul judeţului, care este
cel mai avansat din ţară în acest domeniu. De altfel, legea parcurilor
industriale de la noi din ţară este o creaţie a domniei sale. A doua vizită pe
care o va face acest grup, împreună cu noul manager al viitoarei societăţi,
va fi la Cluj. Cel mai probabil aceasta va avea loc săptămâna viitoare, la
Parcul Tetarom. Este vorba despre locul în care a fost găzduit şi Nokia. A
treia vizită va fi la Constanţa. Acolo există un proiect extraordinar în ceea
ce priveşte sprijinul Consiliului Judeţean pentru agricultori”, a mai spus dl.
Cristian ADOMNIŢEI.

