
Lucr rile la drumul expres
Baia Mare-Satu Mare Petea vor începe anul viitor

Premierul Emil Boc i ministrul Radu Berceanu au efectuat în dup  amiaza
zilei de 23 iulie a.c., o vizit  oficial  în jude ul Maramure . Dup  ce au fost primi i
la Palatul Administrativ de c tre pre edintele Mircea Man i prefectul Sandu
Pocol, delega ia guvernamental  a participat la o scurt  prezentare, în cabinetul
pre edintelui, a proiectului drumului expres Baia Mare-Satu Mare-Petea.

Alimentare cu gaz a Maramure ului istoric

La conferin a de pres , Primul-Ministru Emil Boc a declarat c , de i ne
afl m în criza financiar , jude ul Maramure  a beneficiat în acest an de fonduri
consistente, de trei sau patru ori mai mult, comparativ cu cele alocate în anul 2008
de guvernarea precedent . Premierul a spus: “Guvernul are aloca i 20% din
bugetul acestui an pentru infrastructur . Obiectivul nostru este s  finaliz m
învesti iile începute plus altele noi. Pentru Maramure  avem dou  proiecte majore
care, din anul viitor, le vom sus ine prin finan are i începerea lucr rilor. Este
vorba despre drumul expres Baia Mare-Satu Mare-Petea i alimentarea cu gaz a
Maramure ului istoric. Investi ia de alimentare cu gaz a Maramure ului istoric
(Sighetu Marma iei-Ocna ugatag-Bor a) este în valoare de 13 milioane de Euro
i va fi realizat  de c tre Transgaz i Ministerul Economiei.”  Emil Boc a precizat
 proiectul drumului expres este unul extrem de important pentru maramure eni i
tm reni i a subliniat faptul c  este agreat de Guvernul României i Guvernul

Ungariei. “A venit momentul s  facem pa i decisivi de pe hârtie în practic , iar
acest fapt l-am discutat i cu autorit ile din Satu Mare”, a mai precizat premierul.

Ministrul Radu Berceanu a ad ugat c  un drum expres trebuie s
îndeplineasc  caracteristici de vitez i de trafic ridicat, dar i s  ofere siguran
rutier  conduc torilor auto care se deplaseaz  spre grani a cu Ungaria. El a propus
construc ia drumului cu doar 2 benzi de circula ie i care s  respecte standardele
europene. Valoarea construc iei drumului expres cu centur  ocolitoare în
municipiile Baia Mare i Satu Mare, în aceast  variant , a fost estimat  la 250
milioane de Euro.

Moeller, un proiect de succes pentru maramure eni

Premierul i ministrul transporturilor înso i de oficialit ile locale au vizitat
fabrica de contactori electric de la F rca a. Premierul a afirmat c  în aceste
vremuri grele, este încântat s  vad  societatea Moeller o afacere de succes, care
ofer  locuri de munc  cet enilor. De asemenea, faptul c  80-90% din produc ie
este destinat  exportului confirm  succesul acestui proiect. La plecare, premierul



Emil Boc a primit din partea gazdelor un contactor cu buton ro u, gest care i-a dat
ocazia unei declara ii cu tâlc: "Sper c  ap sând butonul ro u de la Palatul Victoria
voi reu i s  pun în mi care atât economia României, cât i pe colegii din PSD,
afla i în coali ia de guvernare", a spus zâmbind Primul-Ministru la întoarcerea în
Baia Mare.
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