
Pre edintele CJ Maramures, Mircea Man, a vorbit cu ministrul Ilie Sârbu
despre problemele din sectorul agricol al jude ului

Ministrul Agriculturii, Ilie Sârbu, a vizitat Maramure ul, sâmb , 11 iulie.
El a fost înso it de Miron Moldovan, secretar general, Gheorghe Nea a, Ecaterina
Ro u, Viorica Toncea i Melinda Chereche , directori în minister, Florin
Munteanu, director Romsilva.

Mircea Man, pre edintele Consiliului Jude ean Maramure , împreun  cu
conducerea Prefecturii, s-a îngrijit s  organizeze, în Pia a Revolu iei din Baia
Mare, o primire de excep ie pentru delega ia ministerial . Cele mai frumoase
moro ence, "mândru g tate" au întâmpinat oaspe ii cu tradi ionala pâine i sare.

Dup  scurte discu ii cu oficialit ile prezente, ministrul Sârbu a vizitat
standurile cu produse tradi ionale expuse de mai mul i fermieri din jude , purtându-
se o serie de discu ii pe seama produselor tradi ionale i ecologice, precum i
posibilit i de sus inere financiar  pentru astfel de produc tori.

Pre edintele Mircea Man a l udat, în fa a ministrului, echipa de conducere a
Direc iei Agricole. "În Maramure  avem o echipa de profesioni ti. La toate
unit ile agricole sunt conduc tori pricepu i, iar activitatea merge bine în toate
domeniile. Alian a PSD-PDL func ioneaz  la nivel de jude  în folosul cet eanului.
Mai sunt probleme, recunoa tem, dar facem eforturi împreun  pentru a le rezolva.
Agricultura este o prioritate i pentru Consiliul Jude ean, discut m aprofundat
problemele, împreun  cu directorul Anton Rohian, domnia sa implicându-se foarte
mult", a subliniat Mircea Man.

Pe de alt  parte, Mircea Man l-a informat pe ministrul Sârbu despre
întârzierea cu care vin de obicei banii aloca i pentru Maramures, în cazul familiilor
ce au avut de suferit de pe urma inunda iilor, dându-i exemplul celor 11,8 miliarde
de lei aprobate.

Faptul ca s-a vorbit deschis i au fost expuse problemele existente la nivelul
jude ului, concluzioneaz  c  întâlnirea cu ministrul Sârbu a fost important i
extrem de benefic . Asta cu atât mai mult cu cât ministrul Ilie Sârbu a încurajat
ini iativele fermierilor din jude , de altfel întreg sectorul agricol, prin factorii de

spundere, dar i a implic rii vizibile a pre edintelui Mircea Man în acest
domeniu de activitate.
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