
Vot in unanimitate la Rozavlea pentru depozitul ecologic

Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure  a a participat ieri a
edin a Consiliului Local Rozavlea. Aici a avut discu ii cu membrii

consiliului, dar i cu conducerea prim riei pe tema depozitului ecologic de
de euri ce urmeaz  s  fie construit în comun . „Am venit s  certific problema
acestui depozit. Ceea ce face i dumneavoastr  aici este un lucru extraordinar
pentru comunitate. Eu am tot interesul s  ap r jude ul i nu am s  aduc
niciun fel de investi ie în Maramure  care ar putea s  d uneze jude ului”,
spus pre edintele. Mircea Man a dat asigur ri c   toate cheltuielile vor fi
transpartente, inclusiv vânzarea terenului, ac iune ce nu se dore te a fi o
afacere imobiliar , ci o ac iune corect  fa  de to i cet enii implica i. „O
lucrare de asemenea amploare nu se va face de mântuial . Vreau
transparen  total . i v  promit c  o s  ave i tot sprijinul consiliului
jude ean. E o chestiune ce dep te politicul, acest depozit ecologic este o
prioritate a jude ului”, a mai spus pre edintele consiliului jude ean.

Mircea Man a r spuns tuturor întreb rilor adresate de consilieri,
murind fiecare aspect ridicat.  O parte din consilieri au recunoscut c  aveau

nevoie de aceste explica ii pentru a putea lua o decizie în cuno tin  de cauz .

Hot rârea privind aprobarea amplas rii „Centrului de Management al
De eurilor menajere din zona de nord a jude ului Maramure ” pe teritoriul
comunei Rozavlea a fost adoptat  în unanimitate cu 13 voturi.

„Pozi ia noastr  este de a sus ine acest proiect. Noi îl vedem cu
siguran  un beneficiu pentru locuitorii comunei, dar i pentru mediul
înconjur tor i s tatea noastr ”, a declarat unul dintre consilierii locali din
Rozavlea.
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