
Conferin a de pres  din 11 iulie 2008

Vineri, 11 iulie 2008,  a avut loc conferin a de pres  a pre edintelui
Consiliului jude ean Maramure , Mircea Man.

Acesta a inut s  prezinte reprezentan ilor mass-media problemele
identificate pân  acum în aparatul propriu al Consiliului. „Sunt directori
pl ti i foarte bine, directori care au mari responsabilit i, care îns  nu- i
tiu nici m car atribu iile, nici m car ceea ce au în subordine sau ceea ce

trebuie s  fac .” Unul din exemplele date de Mircea Man a fost o situa ie
întâlnit  la începerea mandatului, când pre edintele a cerut un raport de
audit la sec ia Drumuri. R spunsul directorului tehnic a fost c  pân  acum
nu au existat comisii care s  fac  recep ii la lucr ri.

Pre edintele crede c  sunt i oameni foarte bine preg ti i în Consiliul
jude ean, dar nu li s-a cerut niciodat  s  î i aduc  aportul conform fi ei
postului, conform îndatoririlor pe care le are fiecare.

În ceea ce prive te traseele transportului de persoane care intr  la
licita ie pentru firmele private, unul dintre directorii din Consiliul jude ean
i-a spus pre edintelui c  institu ia Consiliului nu are niciun fel de implicare
în aceast  problem . Pân  acum deciziile legate de situa iile cu probleme
de la Chechi , T ii M gher  sau Bor a, au fost luate în func ie de cine

cea presiunile mai mari.

La capitolul personal, exist  foarte multe locuri libere. La Direc ia
Financiar , la Urbanism sau la Tehnic. „Vreau sa aducem mul i tineri, s -i
preg tim, ca s  putem performa în acest domeniu. Vreau s  vin  cu CV-
uri cât mai mul i tineri  dornici s i fac  o carier . Au toat  deschiderea
i nu au carnet politic.”

S-a reu it semnarea protocolului de predare-primire a Drumului
Jude ean, trecut Drum Na ional Baia Mare – Târgu L pu   cu Ministerul
Transportului. De asemenea, s-a întocmit toat  documenta ia pentru a se
primi fonduri pentru repara ii. R mânând la capitolul drumuri, contractul
cu societatea de drumuri, la care ac ionar principal este Consiliul jude ean
expir  în 10 august. „Expirând în 10 august trebuie s  intr m în legalitate.

i atunci, orice lucrare pe care vrem s  o facem, trebuie s  fie licitat ” , a



spus Mircea Man. Acesta a continuat spunând: „Eu cred c  sunt i
argumente pro, i argumente contra, în ceea ce prive te renun area la
aceste societ i. Societatea de drumuri, atât de greoaie, atât de imobil ,
n-a reu it s  câ tige nicio licita ie, pentru c  avea banii asigura i de la
Consiliul jude ean. Îmi vine foarte greu s  cred c  dup  10 august va
câ tiga licita ii”. Consiliul jude ean Maramure  va trebui s  fac  o
reevaluare în acest sens, a concluzionat Mircea Man.


