
Comunicat de pre

Ast zi a avut loc în Cabinetul Pre edintelui Consiliului Jude ean
Maramure  o conferin  de pres  structurat  pe dou  teme.

Primul subiect dezb tut a fost organizarea în Maramure  a Olimpiadei
Na ionale de Religie Ortodox  (prima edi ie). Au f cut declara ii Secretarul
de Stat din Ministerul Culturii, Cultelor i Patrimoniului Na ional – Vasile
Timi , Inspetorul General al Inspectoratului colar Jude ean Maramure ,
Mariana Pop, precum i reprezentan i din partea organizatorilor.

În a doua parte a conferin ei, pre edintele Consiliului Jude ean
Maramure , domnul Mircea Man, a vorbit despre importan a semn rii
contractului de finan are dintre Consiliul Jude ean Maramure i Ministerul
Dezvolt rii, pentru reabilitarea drumului jude ean ce face leg tura dintre
Baia Sprie i Bârsana. Investi ie ce a fost catalogat  de domnia sa ca fiind
cea mai important  din Maramure ul Istoric dup  anul 1990.

Legat de între inerea drumurilor jude ene, Mircea Man a f cut un apel
tre firmele de profil pentru a participa în num r cât mai mare la licita ia

din 22 aprilie. Se dore te ca o societate s  nu câ tige mai mult de 1-2 zone
(în condi iile în care drumurile jude ene sunt împ ite în 6 sectoare).

Referitor la problema Serviciului Jude ean de Paz Maramure ,
pre edintele a spus c  institu ia pe care o conduce va pl ti datoriile
acumulate la Bugetul de stat, ca apoi societatea s  pun  în aplicare solu ii de
rentabilitate.

Nu în ultimul rând, pre edintele Mircea Man va oferi cu ocazia
rb torilor Pascale un pachet cu alimente cu prioritate familiilor afectate de

inunda iile din vara anului 2008. Pachetul este în valoare de aproximativ 80
de lei i cuprinde alimente de baz  precum i alimente specifice S rb torilor
de Pa te. Acestea vor fi împ ite în cursul acestei s pt mâni unui num r de
300 de familii.
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