
Mircea Man a vizitat localit ile afectate de inunda ii

Pre edintele Consiliului jude ean Maramure  Mircea Man s-a deplasat ieri în
teritoriu pentru a vedea care este situa ia în localit ile afectate de inunda iile de la
sfâr itul s pt mânii trecute. Asta dup  ce a sâmb i duminic  a fost în Bor a i Vi eu
de Sus – localit ile cele mai grav lovite de furia apelor. Mircea Man a mers împreun
cu directorul executiv al Direc iei Tehnice, Vasile pan i cu directorul SC “Drumuri –
Poduri” SA, Victor Marina.

În Valea Vi eului, pre edintele a evaluat dezastrele produse de inunda ii
împreun  cu primarul din localitatea Bistra. Apele au distrus un cap t de pod i Drumul
jude ean 185. Mircea Man a dispus începerea lucr rilor de refacere a infrastructurii,
imediat. Directorul Victor Marina a declarat c  accesul pietonal va fi asigurat în zon
pân  sâmb . Drumul afectat de inunda ii va fi redat circula iei auto pân  în 10 august.
De asemenea, drumul care face leg tura între localit ile Bistra i Valea Vi eului a fost
redat circula iei, dup  ce a fost închis din cauza viiturii. Pre edintele a mers la casele
oamenilor i a stat de vorb  cu ace tia.

Drumul dintre Petrova i Crasna a fost distrus pe o distan  de aproximativ un
kilometru, iar în acest moment se lucreaz  la refacerea lui.

În localitatea Petrova sunt aproximativ 40 de persoane sinistrate. Acestea sunt
ad postite în C minul Cultural, unde au primit ap , iar prim ria îi sprijin  cu mâncare
cald . Între timp, oamenii încearc  s  recupereze o parte din bunurile distruse de ape. S-
a venit cu solu ia str mut rii caselor inundate, prim ria are la dispozi ie un teren liber
pentru a amenaja noi locuin e. Pre edintele Consiliului jude ean  a stat de vorb  cu
oamenii i-a asigurat de faptul c  exist  o evaluare a pagubelor, s-au trimis deja primii
bani, urmând ca în cel mai scurt timp posibil s  fie alocate alte sume care s  vin  în
sprijinul sinistra ilor.

Pe drumul dintre localit ile Ruscova i Repedea se circul  cu dificultate, pe un
singur sens de circula ie, pe anumite por iuni. Apa a distrus acostamentul i a rupt
buc i din asfalt.

40 de locuin e sunt inundate în localitatea Repedea. Oamenii spun c  primul care
a venit în zon  s  vad  cum stau lucrurile a fost pre edintele Consiliului jude ean
Maramure , Mircea Man.

La Ruscova a fost distrus în totalitate un pod, iar din aceast  cauz , 20 de case
sunt complet izolate.

În Leordina sunt aproximativ 250 de case inundate, conform spuselor primarului.

Cea mai afectat  comun  vizitat  ieri este Poienile de sub Munte. O por iune din
drum a fost distrus  în totalitate, iar mai multe case au fost luate de ape cu totul.



Prim ria are capacitatea de a asigura celor 42 de persoane sinistrate locuri de cazare. De
asemenea, bilan ul indic  faptul c  sunt 12 case pr bu ite pe raza localit ii. Dup  ce a
stat de vorb  cu oamenii i a dispus luarea m surilor pentru revenirea la normal, Mircea
Man a f cut o vizit  la c minul de b trâni din localitate. Aici a urm rit condi iile de care
beneficiaz  cei institu ionaliza i. Ast zi, consilierul pre edintelui pe probleme de
protec ia copilului i a persoanelor cu handicap s-a deplasat în Poienile de sub Munte
pentru a face o evaluare a ad postului de acolo.  Apele au distrus un complex comercial,
iar o alunecare de teren a scos la iveal  oseminte ale mor ilor îngropa i în cimitirul din
comun . Zona a fost securizat , iar la fa a locului s-au deplasat reprezentan i ai
procuraturii i ai poli iei, iar preotul din sat a oficiat o slujb  de înmormântare. Din
spusele viceprimarului, osemintele ar fi apar inut b trânilor institu ionaliza i la centrul
din localitate.

Mircea Man a f cut o vizit i la sta ia de captare a apei din Sighetu Marma iei,
pentru a vedea care sunt modalit ile de remediere a problemei de alimentare cu ap  din
muncipiu. Apa a rupt digul i a intrat pe frontul de captare de unde se alimenteaz
Sighetul. Trebuie ref cut digul, ac iune ce va dura aproximativ 3 zile, iar apoi se va
remedia situa ia în ceea ce prive te alimentarea. Directorul firmei care se ocup  de
aceste repara ii, Neme  Gheorghe, apreciaz  c  este nevoie de  150.000 mc de piatr
pentru refacerea digului.

„Va trebui s  evalu m tot ce se întâmpl  în Maramure i s  vedem cum au fost
cheltui i pân  acum banii. Direc ia Tehnic  va prezenta un raport pân  luni cu tot ce
are nevoie Maramure ul”, a declarat pre edintele Consiliului jude ean Maramure ,
Mircea Man.

Pagubele înregistrate pân  la aceast  dat  în urma inunda iilor care au afectat
Maramure ul se ridic  la suma de 1435 miliarde de lei vechi.

Purt tor de cuvânt,
Mirela Bodea


