
Întâlnire în premier na ional

Pre edintele Consiliului Jude ean, Mircea Man a avut ast zi  o întâlnire cu
elevii Grupului colar Sanitar din Baia Mare. Aceasta a venit ca urmare a unei
promisiuni f cute în campania electoral . În data de 23 aprilie 2008 Mircea Man a
f cut o vizit elevilor de la Sanitar, cu ocazia desf u arii celei mai mari lec ii de
dirigen ie din lume. Eveniment înscris i în Cartea Recordurilor. Dup întâlnirea de
atunci, Mircea Man a promis c , dac va c tiga pre edin ia Consiliului Jude ean, îi
va invita pe elevi la o întâlnire similar în sediul institu iei pe care o prezideaz .
Acesta s-a inut de promisiune, iar ast zi elevii au participat la întâlnirea promis .
Au mai fost prezen i, consilierul jude ean i prodecanul Facult ii de Litere, prof.
univ. dr. Gheorghe Mihai Bârlea, consilierul jude ean i inspectorul general al ISJ
MM Sandu Pocol i consilierul jude ean Gheorghe Marian. Intâlnirea a fost
mediat de Octavian Butuza.

"Ast zi vreau s am o discu ie i s v ascult pe voi. Tot ce o s facem în
urm torii 4 ani este s ne îndrept m aten ia înspre coal , înspre tineret." a spus
pre edintele Mircea Man în deschiderea întâlnirii. A fost proiectat i întâlnirea din
23 aprilie, participan ii rememorând acele momente.

"M bucur c de i sunte i foarte tineri, sunte i interesa i de conexiunea
dintre mediul politic i administra ie.  V asigur c ve i avea sprijinul nostru i al
pre edintelui ca coala s beneficieze de cele mai bune resurse." a spus Gh.
Mihai Bârlea.

În acela i timp, Sandu Pocol a punctat: "A vrea s remarc faptul c
domni oarele au renun at la o zi de vacan i au ales s vin aici. În ceea ce
prive te liceul Sanitar, la venirea mea în func ie acest liceu era practic desfiin at.
Azi, liceul este în plin dezvoltare, iar acum exist problema spa iilor de
înv mânt care sunt insuficiente. Dar exist un proiect de extindere a imobilului."

Mircea Man le-a invitat pe elevele liceului Sanitar s semneze în Cartea de
Onoare a Consiliului Jude ean, document neatins din anul 1996.

Corina Bona - elev în clasa a X-a "V mul umim c ne-a i acordat prilejul
s venim la aceast întâlnire i am reu it  s înf ptuim o premier na ional ".
Într-adev r, este pentru prima dat  în România când un pre edinte de Consiliu
Jude ean organizeaz o astfel de întrevedere.

Elevii au fost invita i  s  viziteze biroul domnului pre edinte, unde i-au
manifestat interesul i pentru alte colabor ri pe segmentul educa ional.  Nu au
venit cu mâna goal ,  i-au adus pre edintelui un suport de pix pentru birou i un
tricolor. De asemenea, pre edintele Consililui Jude ean, Mircea Man s-a inut de
promisiunea f cut în campanie, i anume construirea unei s li de sport a liceului



Sanitar i extinderea cl dirii în vederea supliment rii num rului de s li de curs.
Demersurile în acest sens au fost începute.
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