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„Ast zi este licita ia pentru între inerea drumurilor pentru toate cele ase loturi.
Am f cut comisia doar ast zi diminea  ca s  nu fie niciun fel de specula ii i presiune
asupra comisiei. Este o m sur  de siguran  având în vedere c  particip i o societate
care are ac ionar consiliul jude ean. Într-un timp foarte scurt vom avea câ tig torii. Vom
urm ri din cadrul Consiliului jude ean printr-un diriginte de antier toat activitatea i
vom pl ti exact pe lucrarea f cut . Nu voi mai accepta procese verbale f cute în birou, ci
doar la fa a locului i pe teren. Cer imperativ exigen  în efectuarea lucr rilor. Am
posibilitatea de reziliere a contractelor, astfel încât cei care nu î i fac treaba vor fi
sanc iona i.

În acest an pe drumurile din Maramure  vin 30 de milioane de euro pentru
reabilitarea tronsonului Baia Sprie - Bârsana, 22 de miliarde pe drumuri comunale
clasificate, 185 de miliarde pentru împietruiri ( anul trecut pe 577 pe împietruiri au fost
30 de miliarde), am mai f cut o cerere pentru 100 de miliarde. Aceasta este preocuparea
consiliului jude ean pentru drumurile jude ene din Maramure  pentru anul 2009.

pt mâna trecut  printr-o hot râre de guvern s-a alocat Maramure ului 5,1
milioane de euro pentru un proiect de sta iune de schi din care 2,6 milioane ora ului
Cavnic i 2,5 miliarde Izvoare-Mogo a. Proiectele în sine au finalitate de 19, respectiv
20 de milioane de euro. Am vorbit cu ministrul Elena Udrea, ea o s  vin  în aceast  lun
în Maramure  pentru c  nu vreau s  începem proiecte care s  nu aib  finalitate. Sigur c
nu este prioritar  o pârtie de schi atâta timp cât starea drumurilor este cum este, dar nu
putem s  renun m la ace ti bani cât  vreme sunt finan ri din fonduri europene.

De asemenea, suntem cu un studiu foarte avansat la concuren  cu Satu Mare i
laj pentru 15 milioane de euro, bani ce ar veni pentru reabilitarea spitalului jude ean.

Legat de Aeroportul Baia Mare, se va finaliza în curând studiul de fezabilitate, se
va organiza licita ia, lucr rile care vor fi în acest an, în jur de 1 milion de euro, se vor
finaliza din bugetul consiliului jude ean.”
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