
Repercusiunile inunda iilor din var  se fac în continuare sim ite în
Moisei

Pre edintele Consiliului jude ean Maramure , Mircea Man a efectuat
o vizit  în localitatea Moisei, în cursul s pt mânii trecute. El a stat de
vorb  cu primarul Toader te cu despre problemele cu care se confrunt
comuna. Cei doi au discutat despre lucr rile care se execut  în zona Motui,
lucr ri de consolidare a malurilor râului Vi eu. Lucrarea este contractat
de Apele Române, iar pân  în prezent au fost consolida i 250 de metri
liniari. În pofida începutului foarte bun, lungimea malurilor este
insuficinet  pentru a acoperi necesit ile. Pentru ca lucrarea s  fie
complet , ar fi nevoie de consolidarea a aproximativ 2500 de metri liniari.
În caz contrar, exist  pericolul ca la prima viitur  un num r de 30 de case

 r mân  izolate. Asta deoarece apele, în lipsa unuor maluri consolidate,
ar distruge drumul din zona respectiv .

Problemele legate de inunda ii nu se termin  aici.  Comuna Moisei a
fost grav afectat  de inunda iile din zilele de 25, 26 i 27 iulie 2008.
Pagubele pe care furia apelor le-a produs moiseienilor se ridic  la
aproximativ 1.770.000 de lei. Guvernul României a acordat localit ii, la
prima rectificare doar 40 de mii de lei, sum  insuficient  pentru a acoperi
necesit ile de refacere a obiectivelor distruse. Primarul comunei, a
contractat i efectuat lucr ri în valoare de 300.000 de lei, bani cu care s-au
ref cut 5 pode e i 5 pun i distruse de ape.  Deoarece Guvernul nu a alocat
sume pentru achitarea facturilor, Prim ria Moisei se afl  în situa ia de a
nu- i putea achita datoriile.

Mircea Man a luat act de aceste probleme i împreun  cu primarul
Toader te cu va c uta solu ii pentru rezolvarea lor. De asemenea, nu
odat , comuna Moisei a fost inclus  pe listele trimise la Guvern pentru a
primii banii de reconstruc ie, dar pân  acum nu s-a primit un r spuns
favorabil.
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