
Depozitul ecologic nu va fi construit în C line ti

Pre edintele Consiliului jude ean Maramure , înso it de o echip  de
speciali ti din cadrul insitu iei pe care o conduce, a efectuat o vizit  de lucru în
comuna C line ti, unde a avut loc o adunare popular  pe tema depozitului ecologic
de gestionare a de eurilor menajere. Ini ial, a fost stabilit  loca ia de amplasare a
construc iei pe teritoriul comunei C line ti. Acest lucru a fost aprobat printr-o
hot râre de consiliu local în cursul anului trecut. În prezent, cet enii comunei
refuz  continuarea proiectului motivând c  amplasarea acestui obiectiv ar putea
avea repercusiuni asupra s ii lor i animalelor lor, precum i un impact
nefavorabil asupra mediului. Mircea Man a constatat c  argumentele ce enilor vin
pe fondul unei lipse de infomare. Nici prim ria, nici consiliul local nu au efectuat o
campanie în care s  le explice oamenilor aspectele pozitive ale acestui depozit i
faptul c  el este deosebit de benefic pentru protec ia mediului înconjur tor.
Pre edintele a încercat a  le arate acest lucru cet enilor, dar nu s-au l sat
îndupleca i. Fapt pentru care s-a stabilit c . aceast  construc ie, care face parte din
Planul Regional de Gestiune Integrat  a De eurilor va fi redirec ionat  spre o alt
loca ie în zona Maramure ului Istoric.

La finalul discu iilor pe aceast  tem , Pre edintele Consiliul Jude ean
Maramure  a stat de vorb , mai bine de o or , cu cet enii comunei C line ti, care
i-au spus problemele. Pre edintele i-a ascultat i le-a oferit solu ii, urmând ca o

parte dintre ei s  vin  la Cabinetul pre edintelui din cadrul Consiliului jude ean
Maramure  unde vor fi primi i în audien .

Vizita din C line ti s-a încheiat la Centrul de Plasament din comun , unde a
avut loc o întâlnire cu asisten ii maternali.
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