
Partea a doua a edin ei de consiliu din data de 11.03.2009

„Din hot rârea 577, pe drumuri, au venit 185 de miliarde i pe proiecte de ap
68 de miliarde. De i este atributul pre edintelui de a împ i aceste sume, voi avea
discu ii cu cei doi vicepre edin i i mai ales cu comisia economic  pentru
repartizarea sumelor respective. Mai mult, o s  vedem cum se deruleaz  ordona a 7
– proiecte de mediu, astfel încât toate prim riile s  r mân  cu câte o investi ie
serioas , a a cum am promis.” Mircea Man – Pre edintele Consiliului Jude ean
Maramure

În 27 martie va avea loc, cel mai probabil, edin a de consiliu (bugetul propriu)
i în luna aprilie se va discuta despre sumele de cofinan are, adic  162 de miliarde, a

mai spus pre edintele Mircea Man.

edin a de ast zi a continuat cu dou  puncte suplimentare  incluse pe ordinea
de zi:

1. Proiect de hot râre privind încetarea prin demisie a mandatului domnului
Cosma Alexandru i declararea ca vacant a unui post de consilier jude ean.

(  reamintim c  domnia sa a fost numit în func ia de subprefect al jude ului
Maramure )

2. Raport privind situa ia copiilor p si i în unit ile sanitare, copiilor pentru
care nu s-a stabilit paternitatea, gravidelor în risc social, i a activit ii de
monitorizare a cazurilor de copii care au fost supu i riscului de a fi p si i
în unit i sanitare, reîntor i în familie în anul 2008.

(Raport întocmit de Comisia de Protec ie a Copilului, pre edinte Dumitru
Dumu a).

La finalul edin ei, pre edintele Consiliului Jude ean Maramure  a men ionat
faptul c  împreun  cu Prefectura Maramure , în anul 2009, se dore te o verificare
atent  a modului în care se cheltuiesc banii de c tre prim riile din jude , respectiv
eficien a cheltuirii acestor bani.

„Vom încerca s  mergem cât mai mult pe teren, ca împreun  cu primarii s
identific m problemele jude ului, nu ne intereseaz  culoarea politic  a primarului.
Sper s  avem o colaborare bun i în m sura în care putem o s  particip m la
edin ele consiliului jude ean”, a declarat prefectul Sandu Pocol, prezent în sal

al turi de cei doi subprefec i la edin a de ast zi. Conducerea Consiliului Jude ean
Maramure i conducerea Institu iei Prefectului au stat la prezidiu, astfel încât,
consult rile dintre pre edinte, prefect, vicepre edin i, subprefec i i secretarul
jude ului s  se fac  cât mai u or.
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