
4 luni de la inunda ii

În ceea ce prive te casele pe care Consiliul jude ean Maramure  le
construi te pentru persoanele care au fost afectate de inunda iile ce au atins
Maramure ul Istoric în vara acestui an, Mircea Man a inut s  fac  unele
precizari: „ Pre edintele Consiliului jude ean Maramure  nu are niciun fel
de aribu ii în acest sens. Prefectura a ascuns faptul c  la Vi eul de Jos i
Leordina sumele destinate reconstruc iilor nu au ajuns la cet eni.
Primarul recunoa te cu non alan  c  sumele au fost împ ite pentru
altceva i nu pentru cet eni. Din birou nu se poate verifica ce este în
teritoriu. Nu un func ionar i nu o direc ie poate s  vad  ceea ce se
întâmpl .”

El a spus c  a întors o decizie a Inspectoratului jude ean pentru
Situa ii de Urgen  Maramure  care prevedea faptul c  toate casele din
Petrova care, la prima evaluare erau trecute la reconstruc ie, la a doua
evaluare a reie it sunt perfecte.  În acest moment locuin ele se
reconstruiesc.

Pre edintele Consiliului jude ean Maramure  a inut s  trag  un
semnal de alarm i s  reaminteasc  faptul c  taxa de conectare la curentul
electric cost  25 de milioane de lei vechi, c  partea de instala ii i de
finisaj cost  foarte mult i nu se încadreaz  în cei 10. 000 de lei primi i de
la guvern. Toate aceste probleme intr  în sarcina Prefecturii.

„Eu am f cut atât cât m-a l sat sufletul i f  s  am nicio
atribu iune în acest sens. Am ajutat foarte mult în Poienile de Sub Munte i
în Petrova. Aici eu a  spune c  toate casele ar putea fi de Cr ciun cu brad
în ele, dar cet enii mi-au cerut s -i ajut s  toarne plan eu pentru a mai
face un nivel.”  Iar la cele 2 camere pe care guvernul le construie te pentru
sinistra i, Consiliul jude ean Maramure , din fonduri proprii i din
ajutoare, a mai ad ugat o camer .

Cu sprijinul Episcopiei Maramure ului i S tmarului au mai fost
ridicate 7 case în care oamenii se pot muta.

„Astfel se mai poate vedea un lucru: unde au venit banii direct i s-a
cut contract direct cu firma, oamenii se pot muta în case, unde au venit



bani de la guvern, casele au r mas înc  neterminate,” a declarat Mircea
Man.

Mai mult, la Ruscova, consiliul local i prefectura nu au  reu it s
seasc  teren pentru 5 case,  pân  la interven ia Episcopiei Ortodoxe a

Maramure ului i S tmarului, care împreun  cu conducerea consiliului
jude ean, au cump rat 15 ari de teren.

„ Noi ne–am implicat mai mult decât ne permitea legea. i am f cut
acest lucru din responsabilitate pentru ceea ce trebuie f cut . Nu exista
cas  din Maramure  reconstruit  dup  inunda ii unde eu sau echipa
consiliului jude ean s  nu fi fost.”

Pre edintele Consiliului jude ean Maramure  a atras aten ia i asupra
faptului c  jude ul nostru nu are niciun fel de politic  de str mutare. Iar în
momentul de fa , nici m car nu se tie câte case ar mai trebui mutate din
calea apelor. În caz contrar, la urm toarele inunda ii ne vom confrunta cu
acelea i probleme.
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