
La inaugurarea drumului comunal i a c minului cultural
din Dealul Mare, Presedintele CJ Maramures a fost
desemnat cetatean de onoare al Comunei Coroieni

În data de 13 septembrie, Pre edintele Consiliului Jude ean, Mircea
Man, împreun  cu Prefectul Sandu Pocol, primarul din Coroieni, Gavril
Ropan,  parlamentarul Doru Le e, primari din zon , directori de servicii
publice deconcentrate i locuitori ai comunei au inaugurat drumul
comunal i c minul cultural din satul Dealul Mare, apar in tor de comuna
Coroieni. Autorit ile jude ene au fost primite de coconi îmbr ca i în
haine tradi ionale cu pâine i sare, iar dup  slujba religioas  oficiat  de
preo i din zon  au t iat panglica tricolor  prin care cele dou  investi ii
finalizate au fost date în folosin  comunit ii locale.

Primarul Gavril Ropan a dat detalii despre sprijinul oferit de
pre edintele CJ, Mircea Man în realizarea celor dou  investi ii, c ruia i-a
acordat titlul de cet ean de onoare al comunei Coroieni i o diplom  de
onoare. Pre edintele Mircea Man a declarat c  acest titlu îl oblig  s
sprijine pe mai departe proiectele comunit ii locale.

„În primul rând se cuvine s  mul umesc primarului i consiliului
local din comuna Coroieni pentru cinstea de a m  face cet ean de
onoare. Comuna Coroieni beneficiaz  de foarte multe investi ii. Suntem
într-un moment greu, iar 2009 e un an de criz . La o analiz  bine f cut ,
în Maramure  avem de 5 ori i la anumite capitole de 10 ori mai mul i
bani decât în 2008. În aceast  perioad  vom mai beneficia de 75 de
miliarde în acest an pentru drumuri jude ene i de 25 de miliarde pentru
repara ii de coli i de 25 de miliarde capital pentru prim riile care sunt
în dificultate de plat . Iar anul 2010 ne g se te cu un proiect de peste
700 de miliarde pentru drumuri jude ene. V  spun toate aceste lucruri
pentru c , de i trecem printr-un moment greu pe care nu noi l-am
generat, este o criz  mondial , trebuie s  gestion m acest moment cu
mult  chibzuin . i cheltuirea oric rui ban de care se bucur
comunitatea trebuie s  fie în favoarea oamenilor. Dac  vom avea coli
bune, drumuri bune, ap , canal i tot ce trebuie f cut într-o comunitate,
putem s  mergem mai departe”, a declarat dl Mircea Man, Pre edintele
Consiliului Jude ean.
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