
Alimentare cu ap  S lsig i Drumul Nordului – proiecte comune între
Maramure i S laj

Grazziella Bolma, directorul Direc iei Tehnice, Vasile pan, directorul
Direc iei Planificare, Urbanism i Gheorghe Mojolic, ef serviciu amenajarea
teritoriului i urbanism din cadul Consiliului jude ean Maramure  au fost ieri în
localitatea S lsig, Maramure  unde s-au întâlnit cu reprezentan i ai Direc iei Tehnice a
Consiliului jude ean S laj.

Cele dou  p i au discutat despre reglement rile UE privind calitatea surselor
de ap i, în acest context, necesitatea stabilirii zonei de protec ie sanitar  sever  la
frontul de captare lsig, obiectiv pentru care este necesar  expropierea pentru cauza
de utilitate public . S-au luat în discu ie pa ii legali, respectiv identificarea
proprietarilor i a suprafe elor de teren pe care le au în posesie, respectiv elaborarea
documenta iei, conform HG 593/1994 i prezentarea acesteia Consiliului jude ean
Maramure .
Frontul de captare de la S lsig alimenteaz  ora ul Cehu Silvaniei prin 9 foraje, iar alte
dou  foraje alimenteaz  localit ile S lsig i Gârdani.

Un alt punct de discu ie a fost Drumul Nordului. „Atât Consiliul jude ean S laj,
cât i Consiliul jude ean Maramure  sunt deosebit de interesate de realizarea acestui
drum, de reabilitarea i modernizarea acestei c i rutiere atât de important pentru
locuitorii din nordul rii. Cu atât mai mult cu câ, realizarea proiectului ar scoate din
izolare zona Codru. Ba mai mult, el ar însemna un suport pentru dezvoltarea
economic  a rii Codrului,” a declarat directorul Grazziella Bolma. Drumul
Nordului porne te din comuna Ardusat, de la pod i se intersecteaz  în jude ul S laj
cu Autostrada Transilvania. Proiectul se af  în faza studiului de fezabilitate i a fost
transmis la Ministerul Transporturilor, f cându-se un efort concertat din partea celor
dou  consilii jude ene, pentru finan area lui.
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