
Probleme i priorit i ale Consiliului jude ean Maramure

În edin a ordinar  din aceast  lun , Pre edintele Consiliului jude ean
Maramure  a dorit s  prezinte o serie de propuneri consilierilor jude eni,  rugându-i

 le analizeze pân  la edin a viitoare. El i-a informat despre faptul c  va trebui
sit  o solu ie în leg tur  cu SC Drumuri i Poduri SA. Propunerea pre edintelui a

fost de a demara procedurile de privatizare. „Mi-ar face mare pl cere s  g sim
argumente pentru ca aceast  societate s  r mân  a Consiliului jude ean. Dar eu
insist, i cred c , va trebui s  gândim privatizarea societ i,” a spus pre edintele.

Domnia sa a adus în discu ie i problema delicat  a Serviciului Jude ean de
Paz  Maramure . Acesta se confrunt  cu datorii de 22 de miliarde de lei vechi.
Mircea Man a solicitat un plan care s  arate c  serviciul poate fi func ional. „Eu nu
mai accept ca anul 2009, la final, s  ne g seasc  cu datorii de 40 de miliarde. Sigur

 este i o problem  social . Dac  am închide acest serviciu peste 200 de oameni ar
mâne omeri. Dar într-un an în care avem o criz  mondial , m surile pe care

trebuie s  le lu m, trebuie s  fie de bun sim , reale i argumentate”, a declarat
pre edintele.  El le-a cerut consilierilor jude eni s  se gândeasc  la aceast  problem
i la faptul c , acum, Consiliul jude ean nu î i permite s  aib  pierderi de aproximativ

1 miliard de lei vechi pe lun , în aceast  pricin .

Mircea Man a dorit s  fac  referire i la dispozi ia num rul 16 din 19.01.2009,
ce reglementeaz  deplas rile în interes de serviciu ale angaja ilor din aparatul
propriu: „În deplas rile externe, cu prioritate se duc consilierii jude eni. Nu cinci, ci
unul sau doi. Pentru c  va trebui s  triem foarte atent, nu populist i nu în
detrimentul func ion rii normale a consiliului i a câ tigului pe care l-am putea avea
de pe urma acestor deplas ri. Dar acestea, mai ales cele în care se cheltuiesc sume
mari, trebuie stopate i gândite numai cele care pot aduce avantaje jude ului.”

De asemenea, domnia sa, a cerut tuturor direc iilor s  preg teasc  un plan de
economii. Pe viitor, pre edintele dore te evitarea problemelor avute în trecut cu
Prefectura Maramure , legate de cl direa Palatului Administrativ. Fapt pentru care, îi
va cere noului prefect s  fac  o cerere c tre Guvernul României, prin care s  se
solicite predarea cl dirii Consiliului jude ean Maramure . Se mai dore te i o sal  de
edin e modern , dar decent i nu de lux i o reevaluare a tuturor cl dirilor existente

în patrimoniul Consiliului jude ean. Cu atât mai mult cu cât o parte dintre ele sunt în
stare de degradare.

Pentru anul în curs, una dintre priorit ile de baz  ale jude ului nostru va fi
atragerea de investitori i ajutarea prim riilor în vederea ob inerii de fonduri europene
pentru a începe sau a- i continua proiectele începute. Important este i Aeroportul
Baia Mare pentru administra ia maramure ean , extinderea i modernizarea lui.
Mircea Man dore te ca acesta s  devin  o veritabil  poart  înspre Europa. Se discut



i o leg tur  de trecere de la Botiza la B iu , pentru a deschide Maramure ul Istoric
înspre jude ul Cluj. Este vorba de un proiect comun dintre cele dou  jude e care
presupune reabilitarea drumului Târgu L pu  – Gâlg u. Se va lua în discu ie i un
tronson Bistri a – Suci. Nu va fi l sat la o parte nici Drumul Express Baia Mare –
Vaja, pentru care, pre edintele Consiliului jude ean a cerut o analiz  la Ministerul
Transporturilor din care va reie i stadiul în care se afl  proiectul.
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