
edin a de îndat  a Consiliului Jude ean Maramure

 Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure  a convocat ast zi o edin  de
îndat  care a avut pe ordinea de zi dou  proiecte de hot râre:

1. Proiect de hot râre privind aprobarea documenta iei de avizare a lucr rilor de
interven ie i a principalilor indicatori ai obiectivului de investi ii „Reabilitarea
Spitalului Jude ean de Urgen  Dr. Constantin Opri ” Baia Mare

2. Proiect de hot râre privind aprobarea particip rii Consiliului jude ean
Maramure  la cofinan area proiectului „Reabilitarea Spitalului Jude ean de
Urgen  Dr. Constantin Opri ” Baia Mare.

„V-am rugat ast zi s  ne întâlnim în edin  pentru c  suntem la concuren  cu
Satu Mare i S laj pentru un proiect de finan are a spitalului de 16 milioane de euro.
Investi iile principale care se vor face acolo sunt : reabilitarea zonei principale de
acces,  crearea de facilit i pentru persoane cu handicap, instalarea de balustrade,
rampe, lucr ri de instala ii, adic  ceea ce medicii de la spital au spus c  este un vis.
Eu spun c  împreun  îl transform m în realitate. Dac  ne gr bim i proiectul o s
ajung  la Ministerul Dezvolt rii, ansele noastre de a ob ine aceast  investi ie sunt
mari.”

Pre edintele comisiei economice, Marinel Zoica  a dat aviz favorabil: „
Datorit  faptului c  este o edin  de îndat , cunoscând i problemele spitalului
jude ean eu spun c  proiectul este foarte necesar, i în perspectiva descentraliz rii,
spitalul jude ean i direc ia de s tate public  vor trece în subordinea consiliului
jude ean, cu atât mai mult preîntâmpin m ni te investi ii pe care trebuie s  le facem
în anii 2010 i 2011.”

Cele dou  proiecte de hot râre au fost adoptate în unanimitate de cei 27 de
consilieri jude eni prezen i în sal .

Pre edintele Mircea Man a f cut câteva preciz ri pe tema discu iilor pe care le-
a avut cu Pre edintele României, domnul Traian B sescu: „Domnul pre edinte a
vorbit în prezen a mea cu domnul ministru Radu Berceanu i a spus c  drumul expres
nu este între Olt i Dolj, ci este între România i vest. Deci drumul se va face.”

edin a ordinar  a Consiliului Jude ean Maramure  va avea loc în data de 26
mai 2009 în municipiul Sighetu Marma iei. Va avea ca prioritate fondurile de
cofinan are. „Avem o hot râre de guvern de 110 miliarde care va fi operativ  în 2-3

pt mâni, asta înseamn  c  fondurile de suplimentare pentru investi iile din
Maramure  vor putea fi accesate.”
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