
Seful statului Traian B sescu a revenit printre maramure enii
afecta i de inunda ii împreun  cu Mircea Man

Pre edintele Traian B sescu a revenit miercuri, 6 august, în zonele
inundate din Maramure , special pentru a vizita comuna Poienisle de sub
Munte despre a c rui situa ie l-a informat eful adminsitra iei jude ene
Mircea Man înc  de la prima vizit , din 27 iulie.

eful statului s-a întalnit la Poienile de sub Munte cu pre edintele
Consiliului Jude ean, Mircea Man, primarul din Poienile de sub Munte,

tefan Oncea, cu edilii din Leordina, Bistra i Petrova, precum i cu al i
reprezentan  ai autorit ilor publice.

Traian B sescu, înso it de Mircea Man i ceilal i oficiali din
administra ie, s-a deplasat la drumul jude ean care face leg tura între
Poienile de sub Munte i Leordina, rupt de o viitur , dup  care a discutat
cu una dintre familiile care au r mas f  cas  în urma inunda iilor.

eful statului a declarat c  a ales s  vina la Poienile de sub Munte
pentru faptul c , de i inunda iile au provocat pagube importante în
comuna maramure ean , aceasta a beneficiat de o mai slab  mediatizare,
iar prin prezen a sa vrea s  atrag  aten ia i asupra problemelor oamenilor
din aceast  zon .

Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure , Mircea Man, a
afirmat c eful statului "a venit s  trag  un semnal de alarm i s  arate

i Maramure ul are nevoie de sus inere i se num  printre jude ele
grav afectate de inunda ii”. Mircea Man a ad ugat c  pre edintele

sescu a fost mul umit s  constate c  au început lucr rile de refacerea a
infrastructurii distruse de inunda ii f  s  se a tepte dup  ajutor
guvernamental.
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