
Situa ie bun  în Poienile de Sub Munte

Pre edintele Consiliului jude ean Maramure  a f cut ieri o vizit  în
Maramure ul Istoric, pentru a vedea care este situa ia caselor ce se
reconstruiesc în zonele afectate de inunda iile din vara aceasta. În Poienile
de Sub Munte se reconstruiesc un num r de 15 case.  Dintre acestea, 5 vor
fi ridicate cu sprijinul Bisericii Ortodoxe Române. De aceea, Mircea Man
a inut s  mul umeasc  în mod special Episcopiei Ortodoxe a
Maramure ului i S tmarului pentru deosebita implicare în aceast  ac iune.

Stadiul fizic al lucr rilor de execu ie este de ro u ridicat pân  la nivel
de acoperi  – arpant . Reprezentan ii Direc iei Planificare Teritorial ,
Urbanism din cadrul Consiliului Jude ean Maramure  spun c , dac
lucr rile vor continua în acela i ritm, cele aproximativ 70 persoane ale

ror case au fost afectate de inunda ii se vor putea muta în noile locuin e
în luna noiembrie.

Pre edintele Mircea Man se declar  foarte mul umit de evolu ia
lucr rilor din comuna  Poienile de Sub Munte. Exist  îns  oameni care
sunt nemul umi i de faptul c  suprafa a noilor case este prea mic . Asta în
condi iile în care ini ial ajutorul acordat de c tre Guvern se refer  la un
proiect – tip de cas  cu dou  camere, respectiv 60,0 mp construit per
parter, iar domnul pre edinte a reu it modificarea suprafe ei pân  la
aproximativ 81 de mp.

În acela i timp, pre edinte Consiliului jude ean a tras  un semnal de
alarm  înspre Guvernul României care a trimis în Maramure  doar 84 de
miliarde de lei vechi, din cele 2000 cât ar fi necesar pentru gestionarea
întregii situa ii. El a mai spus c  dac  vom fi l sa i din nou pe din afar  la
urm toarea rectificare de buget, anotimpul rece va crea iar probleme
oamenilor.  Asta deoarece sumele acordate pân  acum nu ajung decât
pentru ridicarea caselor, fiind nevoie în continuare de bani pentru
contravaloarea materialelor folosite la  finisaje i instala iile aferente
fiec rui imobil.
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