
Instalarea în func ie a noului director CAS Maramure

Ast zi a avut loc la sediul Casei de Asigur ri de S tate Maramure
instalarea în func ie a noului director-pre edinte Alexandru Deac. La
manifestare a participat i Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure , care
a mers înso it de Prefectul jude ului Maramure , domnul Sandu Pocol. Au
mai fost prezen i senatorul Gheorghe Mihai Bârlea, deputatul Doru Le e,
precum i al i colegi de breasl  ai noului director.

Mircea Man : „Vreau s -l felicit pe domnul pre edinte-director, dar
mai ales pe omul Sandu Deac. Îl cunosc personal i am v zut cu cât
dragoste este primit în casele de pe Valea Vi eului, iar asta a fost cartea lui
de vizit  pentru o asemenea propunere. Sunt convins c activitatea pe care a
desf urat-o colectivul de aici sub comanda domnului consilier jude ean
Zoica  Marinel, pe care  îl felicit, a fost bun . Cred  problemele cu care
se confrunt  s tatea Maramure ului vor fi gestionate cu succes de
Alexandru Deac, care conduce un colectiv de profesioni ti, astfel încât
cet enii din jude  beneficieze de serviciile Casei de Asigur ri de

tate.

Ajung i la pre edinte i la prefect foarte mul i oameni care au
probleme de s tate, iar aten ia trebuie s  fie una pe m sur , pentru c  din

cate problemele sunt dintre cele mai mari.

Sunt convins c  Direc ia de S tate Public  Maramure , Casa de
Asigur ri de S tate  Maramure , Spitalul Jude ean Maramure , vor avea
o colaborare bun , astfel încât maramure enii s  beneficieze de cele mai
bune servicii. Ave i tot sprijinul consiliului jude ean, prefecturii, înspre
guvern, astfel încât s  nu g sim scuze ci doar rezolv ri. Succes!”
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