
Presedintele CJ Maramurea, Mircea Man, s-a intalnit azi cu consuli
Yuriy Verbztskyi si Vasyl Nerovnyi

Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure  a avut în cursul acestei zile o
întâlnire oficial  cu Yuriy Verbztskyi – Consulul General - ef al Consulatului
General al Ucrainei la Suceava, precum i cu consulul Vasyl Nerovnyi. Din partea
român  au participat Mircea Man – pre edintele CJ Maramure , Dan Coco il  –
directorul Direc iei de Dezvoltare Regional , Dumitru Dumu a – secretar al jude ului
i Marian Gheorghe – consilier al pre edintelui.

Discu iile s-au axat pe tema rela iilor dintre cele dou ri, România i Ucraina,
precum i pe posibilitatea dezvolt rii unor proiecte transfrontaliere comune.

„Din punctul meu de vedere, colaborarea noastr  este permanent i,
constructiv , noi încerc m s  facem tot ce putem pentru a îmbun i aceast
colaborare. În jude ul Maramure  sunt foarte mul i ucrainieni, iar pentru noi sunt
importante problemele lor, s  vedem cu ce îi putem ajuta, s  vedem condi iile în care
tr iesc. Pe noi ne intereseaz i colaborarea economic  dintre Ucraina i România,
noi avem în aten ie activitatea din cadrul programului transfrontalier. Am speran a
i sunt sigur c  noi vom colabora foarte bine”, a declarat consulul general.

Mircea Man : “ Ave i în Maramure  un prieten i de curând delega iile care
sunt în Regiunea Eurocaroatica m-au ales ca pre edinte al României în aceast
regiune, cunosc foarte bine problemele i crede- i-m  c  vreau s  avem o deschidere
real i nu una formal . În ceea ce m  prive te, cunosc foarte bine toate necazurile
pe care le are zona ucrainean , începând de la Poienile de Sub Munte, care este o
comun  foarte mare, i continuând cu Repedea, Ruscova sau Bistra. Am reu it s
gândim o strategie de infrastructur , iar Poienile de Sub Munte, nu întâmpl tor, are
cele mai mari sume pentru proiecte. Avem o gr mad  de programe transfrontaliere,
care sunt în desf urare, este foarte important s  reu im s  aducem fonduri europene
pe grani . “

Mircea Man a adus în discu ie i posibilitatea deschiderii unui pod industrial,
economic peste Tisa, în completarea celui istoric.  “Vreau s  introducem gazul pe
toat  zona de nord pân  la Bor a, ceea ce înseamn  alte posibilit i”, a mai declarat
pre edintele consiliului jude ean.

Nici inunda iile care au lovit jude ul nostru în vara anului trecut nu au fot
uitate. Consulul general a trecut la venirea spre Baia Mare prin localit ile afectate de
inunda ii, unde a putut vedea refacerea acestor obiective.
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