
Întâlnire cu mediul de afaceri din Maramure

Palatul Administrativ a g zduit o întâlnire la care au participat oamenii de
afaceri din jude ul Maramure i parlamentarii care reprezint  jude ul nostru în Forul
Legislativ al României. Întâlnirea a fost mediat  de Pre edintele Consiliului jude ean
Maramure , Mircea Man, tot el fiind cel care a ini iat aceast  dezbatere.

„Am inut neap rat s  avem aceast  întâlnire la început de an pentru c , a a
cum arat  toate prognozele este un an de criz , un an în care va fi foarte greu pentru
România i implicit pentru Maramure . Dup  discu iile pe care le-am avut  cu
Primul Ministru Emil Boc i cu mini trii de resort, lucrurile pentru Maramure  nu o

 stea r u”, a spus Mircea Man.

La întâlnire au fost prezen i parlamentarii Gheorghe Mihai Bârlea, Liviu Titus
Pa ca, Vasile Berci, Nicolae Bud, Gheorghe Zoica , Pavel Horj, directorul Direc iei
Generale a Fina elor Publice Maramure , Teodor Lupu i, secretarul general al
Camerei de Comer i Industrie, Florentin Tu , iar din partea Funda iei CDIMM,
Mihai P tra cu.

Mircea Man a adus în discu ie câteva dintre proiectele prioritare pentru jude ul
nostru: reabilitarea drumului Baia Sprie – Cavnic – Ocna ugatag – C line ti –
Bârsana, reabilitarea drumului Baia Mare – Târgu L pu i, în continuare, leg tura
spre Cluj Napoca. Pre edintele Consiliului jude ean Maramure  a adus în discu ie i
Drumul Rapid, pentru care a cerut de la Ministerul Transporturilor o eviden  clar  cu
tot ce s-a întâmplat pân  în prezent.

Mircea Man îi va înainta Premierului Emil Boc o list  cu datoriile pe care
colile i prim riile din jude ul nostru le au fa  de agen ii economici. „Dorim prin

aceasta ac iune ca în prima parte a anului s  depunem întreg efortul ca sumele
respective s  v  revin i s  relans m partea economic , iar lucr rile s  fie
terminate.”

Mihai P tra cu din partea funda iei CDIMM  a vorbit despre importan a cu
care trebuie tratat Aeroportul Baia Mare. Cu atât mai mult cu cât, în doi ani, num rul
de pasageri a crescut de la 4 000 la 21 000. Dezvoltarea acstuia este o  prioritate de
baz  pentru adiministra ia jude ului.

Reprezentantul Camerei de Comer i Industrie Maramure  a vorbit despre un
material realizat la finalul anului 2007, privind „Starea de s tate a economiei
jude ului Maramure ”. Acest studiu ne claseaz  într-o zon  de mijloc la nivel na ional
i arat  c  sunt multe lucruri de f cut. El a fost dscutat la nivelul Consiliului jude ean,

Prim riei Baia Mare i Sighetu Marma iei, el urmând s  fie dezb tut i cu toate
prim riilor din jude . El constituie o baz  pentru ceea ce trebuie s  facem pe viitor în
vederea sprijinirii mediului de afaceri.



Printre probleme i cerin ele ridicate de agen ii economici se num :
- limitarea licen elor de transport pe timp de criz
- anularea impozitului pe profitul investit
- accelerarea ob inerii fondurilor europene
-  lipsa de lichidit i

Directorul  Direc iei a Fina elor Publice le-a spus celor prezen i c , din cauza
sc derii realiz rilor institu iei pe care o conduce cu 122 de procente, un num r mare
de agen i economici din jude  risc  s  le fie blocate conturile. Explica ia porne te de
la faptul c  societ ile comerciale care pân  acum î i achitau datoriile la zi, au început

 acumuleze datorii.

La finalul întâlnirii, Mircea Man le-a sugerat agen ilor economici s  g seasc
solu ii pentru reducerea cheltuielilor i a încuviin at c i domnia sa face acela i lucru
în Consiliul jude ean.

Mircea Man r mâne deschis la acest gen de întâlniri, urm toarea fiind stabilit
pentru data de 13 februarie 2009, ora 10, când , la invi ia domniei sale, va participa la
discu ia cu oamenii de afaceri din Maramure  ministrul Întreprinderilor Mici i
Mijlocii, Comer ului i Mediului de Afaceri, domnul Constantin Ni .
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