
Audien e 21 iulie 2008

Banco  Maria din Baia Mare a venit cu o nemul umire la cabinetul pre edintelui,
legat  de faptul c  pe strada unde dânsa locuie te, Drago  Vod , exit  un magazin
alimentar care vinde b uturi alcoolice atât persoanelor mature, cât i minorilor.
Ace tia, afla i în stare de ebrietate, fac g gie, deranjându-i pe locatarii din zon .
Magazinul nu are acceptul vecinilor pentru a func iona.  Odat  ce va depune o cerere
în scris, se va încerca rezolvarea problemei.

Trei societ i comerciale care î i desf oar  activitatea în chio curile amplasate
lâng  gardul ce împrejmuie te Bastionul M celarilor au fost somate de Prim ria Baia
Mare s i ridice punctele de vânzare pân  în data de 22 iulie 2008. Proprietarii sunt
nemul umi i de faptul c  de i aveau contracte de concesiune încheiat cu SC Pia a
Aliment SA pentru acele spa ii, valabile 1, respectiv 4 ani, acestea nu sunt respectate.
De asemenea, ei sunt cu chiriile pl tite la zi. Pre edintele Consiliului jude ean
Maramure , Mircea Man a luat leg tura cu consilierul local tefan Pop care,
împreun  cu viceprimarul Mircea Dolha, s-a prezentat la fa a locului unde s-au purtat
discu ii cu proprietarii chi curilor. S-a c zut la în elegere, astfel încât, cei trei patroni
au acceptat s i dezmembreze chio curile pân  când prim ria le va g si un alt spa iu
de desfacere. În caz contrar, ace tia riscau s  r mân  f  chio curi, deoarece în 22
iulie, Drusalul ar fi distrus amplasamentele cu lama. Pân  la g sirea unei noi loca ii,
chio curile vor fi depozitate în curtea Serviciului Public Ambient Urban Baia Mare.

Pal Varvara din D cu eni, Târgu L pu , a venit ast zi pentru audien  la
cabinetul pre edintelui Mircea Man. Pentru c  se încadreaz  în categoria persoanelor
cu handicap i nu a putut urca sc rile Palatului Administrativ, a primit asisten  la
parter, în holul cl dirii. Femeia tr ie te dintr-o pensie de 84 de lei, împreun  cu so ul
imobilizat la pat i cei doi copii, unul bolnav de epilepsie, iar altul de schizofrenie. A
încercat s  ob in  un ajutor de handicapat, îns  a fost refuzat , pe motiv c
handicapul de care ea sufer  nu este din na tere. A demostrat faptul c  este bolnav
de la na tere, îns  f  rezultat. De la cabinetul pre edintelui s-a luat leg tura cu
Nicolae Boitor directorul adjunct al DGASPC Maramure i apoi cu doamna
Cornelica Ilea, directorul institu iei. De la Direc ie a venit o ma in  care a preluat-o
pe doamna Pal. În dou  ore dosarul s u a fost solu ionat. Ea va primi un ajutor de 270
de lei + 60 de lei buget complementar.

Vin tefan din Ciocoti , comuna Cerne ti, a solicitat audien  pentru a- i rezolva
problema legat  de reconsituirea de drept de proprietate asupra terenului în suprafa
de 0,15 ha, situat pe teritoriul localit ii mai sus men ionate. B rbatul avea asupra sa
i o sentin  definitiv  care îl îndrept ea. Mircea Man a încercat s -l contacteze pe

primarului din Cerne ti, dar nici acesta, nici viceprimarul nu se aflau în institu ie.
Mâine, vor fi contacta i din nou. Cet eanul care s-a prezentat la audien  a fost
sf tuit s  mai depun  o cerere de punere în aplicare a sentin ei la prim ria Cerne ti,
iar în caz de nerezolvare în termenul legal, se va depune un denun  penal împotriva
prim riei pentru nerespectarea sentin ei.



Borzasi Rozalia din Baia Mare a reclamat neatribuirea unui titlu de proprietate
pentru un teren din localitate. Aceasta va depune o cerere în scris, urmând s  fie
solu ionat  ulterior. De asemenea, femeia s-a plâns c  pensia sa este mult mai mic
decât ar fi trebuit. S-a luat leg tura cu Casa de Pensii unde se va recalcula punctul de
pensie al femeii.

Balog Tiberiu din Baia Mare a solicitat sprijin financiar pentru înmormântarea unui
rbat f  familie. Cererea sa a fost trimis  Direc iei Economice unde va fi

solu ionat  în cel mai scurt timp.

Mare Mariana din satul Culcea, comuna S eni a solicitat audien  pentru
sirea unui loc de munc . Tân ra i-a depus un CV, urmând ca acesta s  fie analizat

de Departamentul de Resurse Umane, unde se va încerca g sirea unui post care s
corespund  încadr rii sale.

Un grup de 4 medici de la Spitalul TBC din Baia Mare au fost primi i în audien  de
pre edintele Consiliului jude ean Maramure , Mircea Man. Ace tia au avut o serie de
reclama ii legate de rela ia cu managerul institu iei i de contractul colectiv de munc .
Pre edintele le-a cerut s  depun  în scris toate nemul umirile pe care le au, urmând ca
acestea s  fie analizate i solu ionate ulterior.


