
Situa ia reconstruc iilor la Repedea, Ruscova i Petrova

În localitatea Repedea situa ia s-a îmbun it considerabil. Aici,
Societatea de Drumuri i Poduri execut  o lucrare de consolidare de mal. Apa a
rupt o bucat  din malul râului Ruscova fiind necesare lucr ri de consolidare.
Altfel, drumul care face leg tura cu Poienile de Sub Munte  devenea
impracticabil. Lucrarea va fi terminat  în aproximativ 3 s pt mâni.

La Ruscova situa ia este pu in diferit . Aici 7 familii locuiesc în corturi,
în curtea spitalului din localitate. Atât autorit ile locale, cât i pre edintele
Consiliului jude ean Maramure  nu sunt de acord cu sinistra ii  care doresc s  î i
ridice casele la mai pu in de 100 de metri de institu ia medical . În acela i timp,
medicii din Ruscova spun c  resturile menajere i dejec iile provenite de la cele
aproximativ 35 de persoane, pun în pericol starea pacien ilor interna i, fiind
vorba de adev rate focare de infec ie. „Voi trebuie s ti i unde v  este locul de
cas , ne apuc m de ele i nu pierdem vremea pe timpul sta bun,” a spus Mircea
Man. Noile amplasamente vor fi stabilite în maxim o zi sau dou .  În prezent,
corturile sinistra ilor sunt pe terenul unei familii plecate în str in tate, teren l sat
special centrului medical.

La Petrova situa ia este îmbucur toare. S-au început deja str mut rile.
Pân  în prezent, s-a turnat funda ia la 6 case noi. Primarul Petrovai Ioan a inut

-i mul umeasc  în mod special pre edintelui Consiliului jude ean Maramure
pentru sprijinul acordat la ridicarea acestor case. Noile locuin e vor fi ridicate i
acoperite în aceast  toamn . Pân  la finalizarea lucr rilor oamenii vor locui în
module. În mod normal ar fi necesar  str mutarea a înc  40 de locuin e aflate în
Valea Satului. Aceste case sunt afectate în fiecare toamn i prim var  de
inunda ii. „Pe parcurs, împreun  cu Consiliul jude ean i cu cine mai trebuie
încerc m s -i mut m pe to i de acolo. Acolo stau în ni te condi ii grele, casele
nu corespund condi iilor de locuit, în plus, nu au nici autoriza ie de construc ie,
dân ii s-au dus i s-au instalat acolo f  nicio aprobare,” a declarat primarul
din Petrova.  Prim ria a alocat 20.000 de lei pentru reconstruc ie, în zon  au fost
monta i stâlpi de înalt  tensiune, arealul fiind deja electrificat.  Mircea Man a
promis c  va c uta solu ii i pentru aceast  comun i va lua leg tura cu
societ ile comerciale din jude  pentru a g si fonduri i sponsoriz ri. În acela i
timp, a spus c  Ioan Petrovai este unul dintre cei mai harnici primari din zon .
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