
ÎNTÂLNIREA COMUN  A COMISIILOR DE PROTEC IA MEDIULUI DIN CADRUL CONSILIULUI
JUDE EAN MARAMURE

I A ADUN RII GENERALE A JUDE ULUI JASZ-NAGYKUN-SZOLNOK

Luni, 17 noiembrie 2008 se desf oar  în Baia Mare, întâlnirea comun  a comisiilor de
protec ia mediului din cadrul Consiliului Jude ean Maramure i a Adun rii Generale a jude ului
înfr it, Jasz-Nagykun-Szolnok. Evenimentul ce se afl  la a treia edi ie, face parte din agenda comun
de lucru a celor  dou  jude e, iar în acest an tema agreat  reciproc este : „Lupta împotriva
inunda iilor”.

Întâlnirea comun  cuprinde un seminar dedicat ap rii împotriva inunda iilor, unde
reprezentan ii fiec rui jude  î i vor împ rt i experien a acumulat  în managementul acestor situa ii
de urgen ; intâlnirea fiind oportun  ambelor p i, deoarece jude ele înfr ite sunt legate geografic de
râul Tisa.

Consiliul Jude ean Maramure  a implicat în aceast  ac iune to i factorii majori de interven ie în
lupta împotriva inunda iilor, punându-se un accent deosebit pe inunda iile ce au afectat jude ul nostru
in luna iulie a acestui an. Întâlnirea va începe prin familiarizarea cu structura jude ean  pentru
ap rarea împotriva inunda iilor, unde Consiliul Jude ean Maramure  va oferi o imagine de ansamblu
asupra locului i rolului fiec rui factor de interven ie în caz de inunda ii.

Reprezentan ii A.N. Apele Române, Direc ia Apelor Some -Tisa vor prezenta rolul acestei
institu ii în ap rarea impotriva inunda iilor i date exacte privind evolu ia cursurilor de ap  din jude ul
nostru în perioada iulie 2008.

Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen  „Gheorghe Pop de B se ti” al jude ului Maramure  va
prezenta modul în care este organizat la nivel jude ean managementul situa iilor de urgen  în caz de
inunda ii, rolul i atribu iile acestei institu ii, precum i efectele i pagubele produse de aceste
fenomene hidrometeorologice din luna iulie 2008.

Reprezentan ii Agen iei de Protec ia Mediului Maramure  vor oferi informa ii despre efectele
inunda iilor din acest an asupra ariilor naturale protejate din bazinul hidrografic al Tisei.

Adunarea General  a jude ului Jasz-Nagykun-Szolnok va prezenta modul de organizare a
comisiei de ap rare jude ene, precum i rolul i locul acesteia în managementul situa iilor de urgen .

Speciali ti din cadrul Inspectoratului pentru Protec ia Mediului i Gospod rirea Apei la nivelul
Tisei de Mijloc i ora ului Szolnok vor vorbi despre ap rarea împotriva inunda iilor i protec ia
mediului în astfel de cazuri de urgen , punându-se un accent deosebit pe inunda iile ce au afectat
jude ul înfr it în aprilie 2006.

Reprezentantul „Funda iei pentru Tisa Vie” va oferi o imagine clar  asupra sistemului actual
de ap rare împotriva inunda iilor pe râul Tisa.

Întâlnirea comun  cuprinde pe lâng  seminarul de specialitate i o vizit  de lucru în jude ul
Maramure , unde reprezentan ii jude ului înfr it vor putea s  viziteze localit ile afectate de
inunda iile din iulie 2008. Vor avea loc întâlniri cu reprezentan i ai autorit iilor locale din ora ul Bor a
unde se vor observa atât efectele inunda iilor cât i stadiul de reconstruc ie a comunit iilor afectate.

Consiliul Jude ean Maramure  va fi reprezentat de domnul pre edinte Mircea Man, iar
delega ia jude ului înfr it Jasz-Nagykun-Szolnok este condus  de pre edintele Adun rii Generale,
domnul Fejer Andor. În cadrul acestei întâlniri, cei doi reprezentan i vor stabili agenda de lucru
comun  a celor dou  jude e înfr ite pe anul 2009.
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