
Secretarul de stat de la Ministerul Dezvolt rii Regionale i Locuin ei

În localitatea Sighetu Marma iei a avut loc ieri o conferin  de pres  sus inut
de pre edintele Consiliului Jude ean Maramure  al turi de secretarul de stat de la
Ministerul Dezvolt rii Regionale i Locuin ei, Ioan Andreica.

“Chiar dac  anul 2009 este un an cu o situa ie financiar  mai dificil ,
Guvernul României, Guvernul Boc, acord  o importan  deosebit  lucr rilor de
infrastructur , i m  refer la infrastructura regional , rural i urban , care se
deruleaz  prin Ministerul Dezvolt rii Regionale i Locuin ei. În ceea ce prive te
dotarea infrastructurii nu oprim nicio lucrare început  anii anteriori, dimpotriv ,
supliment m resursele i ac ion m în a a fel încât s  putem pune în func iune în
2009-2010 cât mai multe lucr ri începute i deschidem noi lucr ri.”

În ceea ce prive te jude ul Maramure , domnul secretar de stat a inut s
precizeze c  aloca iile de resurse pentru anul 2009 sunt de câteva ori mai mari decât
aloca iile date de Guvernul T riceanu în 2008.

Lista investi iilor a fost deschis  de cel mai important program, cel de
împietruiri i asfalt ri drumuri jude ene, comunale, uli e i str zi din comune i sate.
Pentru acest program s-au alocat în acest an 18,5 milioane de lei noi, fa  de circa 30
de miliarde cât s-au alocat anul trecut.

Aliment ri cu ap  : 6 milioane de lei
Pe Ordonan a 7 : 18 milioane de lei (39 de lucr ri vechi + 11 noi)

lile de sport : 10 milioane de lei (  reablilit ri + 2 s li de sport noi în S li tea
de Sus i Dragomire ti).

Reabilitarea bazinului de polo din Baia Mare : 11 milioane de lei.

„În domeniul locuin elor finan m un program mare de locuin e sociale pentru
locatarii care au fost sco i din casele na ionalizate, finan m 252 de apartamente cu
5,2 milioane de lei. De asemenea, finan m pe programul de locuin e sociale pentru
toate categoriile sociale 392 de apartamente, finan m 69 de apartamente prin ANL.
Per total locuin e, finan m circa 16 milioane de lei.”

Pe Programul Opera ional Regional s-a semnat de domnul ministru Vasile
Blaga i domnul pre edinte al consiliului jude ean Mircea Man contractul pentru
reabilitarea drumului jude ean care leag  localit ile Baia Sprie de Bârsana, în valoare
de 85 de milioane de lei.

Reprezentantul Ministerului Dezvolt rii Regionale i Locuin ei s-a ar tat
mul umit de activitatea conducerii jude ului i de felul în care se gestioneaz
proiectele.



“În ansamblu, pe toate categoriile de lucr ri publice care se deruleaz  prin
Ministerul Dezvolt rii Regionale, aloc m în acest an 1730 de miliarde de lei vechi,
iar dup  ce toate lucr rile vor începe, vom avea 140 de localit i din jude ul
Maramure  unde se fac investi ii.” sunt spusele domnului secretar de stat.

Un alt aspect luat în discu ie a fost reabilitarea blocurilor de locuin e. Bugetul
alocat în acest an ajunge pentru reabilitarea a aproximativ 60 000 de apartamente la
nivel na ional. Pentru acest program sunt necesare  sume foarte mari de bani,
aproximativ 10 – 11 miliarde de euro. inta lui este sc derea facturilor la c ldur ,
precum i îmbun irea aspectului ora elor. În Maramure , sunt dou  ora e care nu
i-au depus la timp documenta ia pentru reabilitare: Baia Mare i Sighetu Marma iei.
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