
Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure  cet ean de
onoare al Comunei Cicârl u

Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure , domnul Mircea Man a
participat în acest sfâr it de s pt mân  la evenimentul „Zilele Comunei Cicârl u”.
Au mai participat prefectul jude ului, domnul Sandu Pocol, senatorii Gheorghe
Mihai Bârlea, Sorin Bota, directorul CAS Maramure  –  dr. Alexandru Deac,
consilierii jude eni Constantin Bolo i Ioan B ban i consilierul pre edintelui
Gheorghe Marian, precum i primarii din Satulung, C line ti, Seini, Cavnic i
viceprimarul din T ii M gher .

La sosire, pre edintele i prefectul au depus fiecare câte o coroan  de flori la
troi a din centrul comunei, în memoria eroilor c zu i în cele dou  r zboaie
mondiale.

„ i ales primar un general. El a venit dintr-o anumit  structur i s-a
confruntat cu problemele pe care le are Cicârl ul. Pentru noi a fost o misiune
extrem de grea i sunt convins c  primarul dvs. a în eles cât este de greu s
conduci o comun  când fondurile sunt a a de pu ine. Sunt sigur c  la sfâr itul
mandatului pe care domnia sa l-a început, investi iile pe care ni le propunem în
aceast  comun i în jude ul Maramure  o sa fie cele care s  ne mul umeasc  pe
to i” – a fost mesajul transmis de pre edintele Mircea Man locuitorilor comunei.
Pre edintele i-a înmânat primarului Vasile Zete o diplom  de excelen  însemn de
recuno tin  pentru activit ile culturale de excep ie i pentru implicarea în
problemele comunit ii locale.

 Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure  a deschis manifest rile dând
citire mesajului transmis de Pre edintele României, Traian B sescu, cu ocazia
primei edi ii a „Zilelor Comunei Cicârl u”:

„Doresc s  transmit tuturor participan ilor la prima edi ie a „Zilelor
Comunei Cicârl u” salutul meu i cele mai calde ur ri de bine.

 Apreciez desf urarea acestui eveniment ca fiind o punte între cei care,
prin proiectele lor, sus in redresarea culturii tradi ionale i cei care doresc
modernizarea vie ii rurale române ti.

Am convingerea c  aceast  s rb toare poate s  reafirme valoarea
obiceiurilor tradi ionale i totodat  s  valorifice creativitatea oamenilor acestor
locuri.

Cunosc dificult ile cu care se confrunt  o parte din comunit ile rurale.
Solu iile vin în primul rând de la adoptarea unei viziuni comune în ceea ce prive te
proiectele de infrastructur , inclusiv pentru utilizarea banilor europeni dedica i
dezvolt rii rurale, dar i de la accelerarea procesului de descentralizare.



Pentru locuitorii comunei Cicârl u, ziua de 4 iulie devine un prilej de
bucurie i totodat , reprezint  un moment important pentru comunitatea din care
face i parte.

Îi felicit i le doresc succes tuturor celor care continu  tradi ia p str rii i a
punerii în valoare a civiliza iei i culturii maramure ene.”

Traian B sescu
Pre edintele României

rb toarea localit ii Cicârl u a continuat cu acordarea diplomelor de
cet ean de onoare celor care au contribuit în mod deosebit la dezvoltarea comunei.
Ace tia sunt: domnul Mircea Man – pre edintele Consiliului Jude ean Maramure ,
domnul Sandu Pocol – Prefectul Jude ului Maramure , Înalt Prea Sfin itului
Episcop Iustinian Chira – Arhiepiscopul Maramure ului i S tmarului, Excelen ei
Sale Ioan tean – episcopul greco catolic, medicului Valentin Pop i post
mortem preotului Ioan tiru.

Primarul comunei Cirârl u a inut s  explice motivele pentru care
Pre edintele Consilului Jude ean Maramure  a primit distinc ia de cet ean de
onoare: „Pre edintele Mircea Man este cel care m  sprijin  zi de zi la promovarea
dosarului de finan are pentru investi ia de ap , canalizare, infrastructur  social
pentru centrul de vârstnici i pentru sus inerea Festivalului „Alin -te dor, alin !”.
Vasile Zete a amintit i de sprijinul pe care pre edintele i l-a acordat în vederea
construirii unei s li de sport în comun , pentru sprijinul acordat la proiectele de
cofinan are sau proiectele pentru AXA POR 1, 2 i 5. „ Tot dânsul este cel care m
înva  s  devin un primar mai bun. De aceea este cet ean de onoare al Comunei
Cicârl u,” a mai spus primarul.

„Dac  sunt cet ean al comunei Cicârl u obliga iile mele se dubleaz . V
rog s  ave i încredere c  ave i u a consiliului jude ean deschis , iar Vasile Zete
are grij  s  atrag  ceea ce trebuie pentru comuna dvs.” –  a conchis Mircea Man.

Pentru ajutorul acordat în calitate de inspector colar general la Inspectoratul
colar Jude ean, dar i ca, mai nou, prefect al jude ului Maramure , Sandu Pocol a

devenit cet ean de onoare al Cicârl ului.
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