
Locuin e aproape gata

Lucr rile pe antierele din localit ile maramure ene  unde se reconstruiesc
casele afectate de inunda iile din vara acestui an sunt în grafic. Pre edintele
Consiliului jude ean Maramure , Mircea Man a efectuat în aceast  s pt mân  o nou
vizit  în teritoriu, pentru a verifica stadiul lucr rilor. „Sunt mul umit de ce am g sit în
zon . Lucr rile în marea majoritate sunt în grafic, casele sunt aproape gata, iar
oamenii se vor putea muta cât de curând în noile locuin e”, a fost de p rere Mircea
Man.

La Poienile de Sub Munte din cele 15 case per total, 5 sunt ridicate de Biserica
Ortodox  ( una fiind  în localitatea Ciuperceni – jud. Satu Mare, iar una în Vi eu de
Sus). Celelalte 10 sunt la nivel de ro u-acoperit cu arpant i învelitoare din tabl .
La acestea se efectueaz  montarea instala iile electrice.  Una dintre acestea este
construit  de c tre Prim ria Târnova din Arad. La dou  din casele de aici, proprietarii
i-au exprimat dorin a de a le mansarda, urmând ca acoperi ul s  fie finalizat dup

încheierea acestei etape a lucr rilor de execu ie.

În localitatea Repedea cele 10 case sunt ridicate în ro u – acoperit, fiind deja
montat  tâmpl ria PVC i instala iile electrice, urmând ca în curând, constructorul s
treac  la efectuarea lucr rilor de finisaje.

În Vi eu de Sus toate cele 6 case sunt la nivel de arpant .

La Petrova, casa pe care o construie te Biserica Ortodox , prin Episcopia
Maramure ului i S tmarului, se afl  în stadiul de ro u-acoperit, instala ii electrice
montate i termoizola ie pe exterior, iar tâmpl ria PVC este montat . Aici urmeaz , în
cel mai scurt timp, s  se realizeze finisajele de interior. Celelalte 6 case sunt în stadiul
urm tor: 4 ridicate la nivel de mansard i lucr ri la arpant  în curs de terminare. La
fel ca în Poienile de Sub Munte, proprietarii au dorit mansardarea acestor locuin e. 2
case sunt la nivel de eleva ie, urmând ca în cel mai scurt timp s  se treac  la
realizarea zid riei.

În localitatea Ruscova, în urma problemelor existente în ceea ce prive te
situa ia juridica a terenului alocat pentru construirea celor 7 case, lucr rile au început
mai târziu. În prezent, s-a ajuns la un consens împreun  cu Consiliul Local, privind
amplasamentul acestor case, iar lucr rile au fost demarate. Astfel, o cas  a fost
str mutat  în localitatea Leordina, iar celelalte 6 se construiesc pe terenul aprobat de
consilierii locali.

În localitatea Leordina, cele 2 case sunt ridicate, la nivel de ro u acoperit. Iar
alte 2 case din localitatea Bogdan Vod  sunt una la nivel de zid rie, iar cealalt  se
afl  în stadiul lucr rilor de arpant . i aici reconstruc ia a început târziu datorit
lipsei amplasamentului, avându-se în vedere riscul unor alunec ri de teren.



Consiliul jude ean Maramure  împreun  cu Institu ia Prefectului, va înainta o
scrisoare Guvernului României, prin care se vor  solicita supliment ri de fonduri
pentru realizarea finisajelor interioare i exterioare i pentru g sirea unor solu ii de
bran are la sistemul electric, asta în condi iile în care, bran amentul cost  pentru o
locuin  2 500 de lei, sum  ce în situa ia de fa  este mult prea mare comparativ cu
posibilit ile proprietarilor.

În localitatea Bistra se lucreaz  la îmbun irea infrastructurii rurale, prin
construirea a dou  poduri. Unul peste râul Vi eu - Bistra, iar altul peste Vi eu –
Bistra Petrova. Lucr rile ar trebui terminate pân  la începutul lunii decembrie, în
acest moment fiind în stadiul de turnare a celor 3 culee.
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