
8 case noi în Poienile de Sub Munte

De câteva s pt mâni în Poienile de Sub Munte se lucreaz  la foc continuu.
Aici se vor ridica 8 case noi (6 cu dou  camere i 2 cu câte o camer ). Lucr rile au
început deja, fiind turnate funda iile pentru 5 locuin e. „ Am r spuns de lucrarea
asta, r spund în continuare de ea i o finaliz m. Ne angaj m ca într-o lun i
jum tate, cel mult dou ,  casele s  fie terminate”. Pre edintele a mai declarat c  nu
exista posibilitatea ca oamenii s  fie str muta i, deoarece pe întreg teritoriul ce
apar ine prim riei nu s-au g sit locuri de cas , relieful din localitate nefiind
favorabil construc iilor. „În consecin , singura solu ie era de a face zidul de
sprijin, de a ridica drumul i sigur, pe acest amplasament s  facem case.”

O problem  cu care se confrunt  prim ria din localitate sunt banii. Primarul
comunei, tefan Oncea, spune c  cei 10 000 de lei primi i de la Guvern sunt foarte
pu ini. „De aici avem mari dificult ti de a încheia contracte în ce prive te
constructorii, pentru c  valoarea manoperei este foarte mic . M car dac  era
dubl . i atunci va trebui s  g sim solu ii de a suplimenta aceste sume.”  O
rezolvare vine din partea  Bisericii Ortodoxe Române care sare în sprijinul
sinistra ilor din Poieni, alocând banii necesari pentru manoper .  Preotul Virgil
Jic rean, consilierul pre edintelui Cj Maramure  se va ocupa de aceast  problem .

De asemenea, pre edintele va face un apel la fiecare firm  din jude  care a
avut lucr ri în aceast  zon  s  vin  s  ridice câte o cas . O sponsorizare din partea
unei firme puternice care câ tigat multe licita ii în Maramure  ar fi o dovad  de
respect pentru maramure eni, este de p rere Mircea Man. Reconstruc ia zonei nu a
fost lipsit  de incidente. Balastul trimis de Guvern nu corespunde din punct de
vedere al calit ii. Lucru constatat de directorul Direc iei Tehnice din cadrul
Consiliului jude ean Maramure . Vasile pan spune c  acesta este plin de n mol,
iar mirosul degajat este de nesuportat. Materialul era destinat reconstruc iei celor 8
case. Nu se tie cu exactitate despre ce cantitate este vorba, îns  cele câteva zeci de
tone au ajuns s  fie aruncate pe drum. În prezent persoanele sinistrate locuiesc în
corturi, urmând ca în cursul acestei s pt mâni s  fie aduse 3 locuin e modulare din
Vi eu de Sus.
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