
Conferin a de pres  din 13.03.2009

Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure  a f cut o declara ie de pres
referitoare la acordarea celui de-al 13-lea salar cadrelor din sistemul de înv mânt.
„Avem toate premisele s  rezolv m s pt mâna viitoare acest lucru, a fost i este o
preocupare a noastr  s  d m al 13-lea salar, am promis acest lucru, profesorii
merit  s -l primeasc . Partea cea mai grea r mâne pe directorul finan elor, el
trebuie s  rezolve acest lucru i a  putea spune c  modul în care am împ it bugetul
i unanimitatea din consiliul jude ean arat  c  suntem pe un drum bun. Exist  un

echilibru pentru proiectele majore ale Maramure ului.”

 „Am primit o adres  din partea Sindicatului Liber din Înv mânt  prin care
mi se solicita sprijiul pentru acordarea celui de-al 13-lea salar pentru cadrele
didactice din jude . Zilnic, am avut mai multe convorbiri cu domnul director al
Direc iei Generale a Finan elor Publice Maramure  , domnul Teodor Lupu iu i
împreun  cu pre edintele consiliului jude ean, prin discu ii la guvern, am f cut toate
eforturile pentru a se rezolva aceast  problem . Am aflat din pres  c  luni s-ar
preconiza un miting al cadrelor didactice, dar eu nu am primit nicio în tiin are în
acest sens,”  a declarat prefectul Sandu Pocol.

Mircea Man a mai precizat c  nu din cauza mitingului preconizat luni, s-a luat
decizia de a discuta cu ministerul. „Discu iile trebuiau purtate cu ministerul i g site
solu iile.”

Teodor Lupu iu: „ Baza principal  a ac iunii noastre este c  s-au repartizat
deja sumele c tre prim rii. O s  discut m cu fiecare primar în parte i o s -i
recomand m s  fac  o solicitare de suplimentare de sume care s  fie justificat  strict
i numai cu al 13-lea salar.”

 Mircea Man  a f cut referire i la buna colaborare care exist  între pre edintele
consiliului judetean i prefectul jude ului, amintind faptul c  împreun  vor efectua
deplas ri în Maramure  pentru a analiza este starea drumurilor, a vedea cum s-au
efectuat lucr rile la casele afectate de inunda ii, precum i alte probleme cu care se
confrunt  administra iile locale din jude .
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