
Activitatea Pre edintelui CJ MM în perioada 27-28.06.2009

Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure , domnul Mircea Man a fost
prezent în sâmb  în localitatea Rona de Sus, unde, în urma ploilor din ultima
perioad , s-au produs inunda ii. Aproxmativ 85 de case au fost atinse de ape.
Pre edintele a mers în fiecare cas  pentru a vedea care sunt pagubele i a stat de
vorb  cu fiecare familie în parte. Domnia sa a promis c  va face toate demersurile
necesare pentru desp gubirea celor afla i la necaz, inclusiv îi va trmite Primului
Ministru al României, Emil Boc, situa ia pagubelor.

Duminic , domnul Mircea Man a acceptat invita ia primarului localit ii
Satulung, Augustin Panici, de a participa la manifest rile organizate în cadrul
„Festivalului Interjude ean al Cântecului i Dansului din ara Chioarului” - Satulung,
edi ia a VIII-a.

Au mai participat vicepre edintele Consiliului Jude ean Maramure  – Emil
Marinescu,  deputatul Nicolae Bud, senatorul Titus Pa ca i Sorin Bota, prim-
vicepre edintele PD-L Maramure  Corin Chereche , directorul Direc iei Generale a
Fina elor Publice Maramure , domnul Teodor Lupu i, consilierul jude ean Costantin
Bolo , consilierul Gheorghe Marian, precum i primarii localit ilor Gro ii

ible ului, S eni, Ulmeni, B a de Sub Codru, Mire u Mare.

Spectacolul nu a început pân  când preotul paroh al comunei Satulung nu a
inut o scurt  rug ciune, binecuvântându-i pe cei prezen i. Apoi, cadrele didactice

pensionate din comun , au primit titlul de „cet ean de onoare” din partea prim riei i
a consiliului local.

Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure i-a exprimat bucuria de a fi
prezent la un asemenea festival cultural de calibru.

„ Le mul umesc arti tilor care au venit din Cluj, Neam , Alba, Gorj. Le urez
„Bun venit în Maramure !” i sper ca juriul desemnat pentru a-i alege pe cei mai
buni s i fac  datoria. Chiar dac  este un an de criz , este o s rb toare de bun sim ,
aici la Satulung, i sper s i îndeplineasc  obiectivul, i anume, acela de a avea o zi
fericit  pentru to i locuitorii comunei Satulung. Ave i un primar extrem de harnic, un
consiliu local care încearc  s  dreag  din bugetul pe care îl are, i sunt convins c
atât consiliul jude ean cât i prefectura este al turi de primarul dvs. i de consiliul
local i o s  rezolv m toate investi iile pe care comuna i le dore te i trebuie s  le
aib .”
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