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În primul rând, vreau să vă mărturisesc, cu sinceritate, că, deşi 
nu m-am născut în aceste locuri, ci în localitatea învecinată, 
Onceşti, şi lucrez de mulţi ani în Sighetu Marmaţiei, mă 
consider un consătean al dumneavoastră. 
În tinereţe, la numai 19 ani, am avut onoa rea şi norocul să mă 
alătur acestor oameni harnici şi buni şi de atunci am încercat 
în permanenţă să fiu asemeni lor. 
Nu voi uita niciodată ospitalitatea şi dragostea cu care m-aţi 
primit şi m-aţi ajutat, de aceea, ceea ce am devenit astăzi se 
datorează şi dumneavoastră. 
Aici, în Vadu Izei, în urmă cu vreo patru decenii, am înţeles 
şi am învăţat că unitatea şi credinţa pot face imposibilul, 
posibil. 

Acestea sunt şi principiile pe care mă bazez astăzi, când, la 
solicitarea dumneavoastră, susţinut de toate partidele, mi-am 
asumat onoarea şi responsabilitatea de a candida la funcţia 
de primar. Fac acest gest cu convingerea că am o datorie de 
onoare faţă de dumneavoastră, toţi locuitorii acestei comune, 
şi că Dumnezeu îmi va da puterea şi înţelepciunea să nu vă 
dezamăgesc, aşa cum mi-a dat până acum o viaţă împlinită şi 
m-a ajutat să am o carieră, un statut social şi material şi mai 
ales, o familie frumoasă. Acum, misiunea mea este de a sluji 
oamenilor, pentru că aşa îl slujesc pe Dumnezeu. 
Cred că dumneavoastră, oamenii mi nunaţi ai acestei comune, 
meritaţi mai mult. Bătrânii noştri merită respect şi condiţii 
civilizate de viaţă, iar tinerii noştri merită un viitor mai bun. 
Din păcate, deşi Vadu Izei este o comună bogată, situată foarte 
aproape de Sighetu Marmaţiei, cu un peisaj de vis, cu biserici 
minunate, cu tradiţii şi cultură apreciate în întreaga Europă, este 
o localitate subdezvoltată, în care nu avem nici infrastructură, 
nici clădiri moderne, nici sprijin pentru producătorii şi agenţii 
economici locali. Cred că a venit vremea ca, împreună, să 
schimbăm această realitate dureroasă şi să reaşezăm Vadu Izei 
şi Valea Stejarului acolo unde le-a fost locul dintotdeauna: 
între fruntaşii Maramureşului Istoric. 

Merităm şi putem face această schim bare! 
Forţa noastră stă în unitate şi credinţă! 

Cu stimă, 
Petru Vlaşin, prin voia dumneavoastră, 

Candidat la funcţia de primar a comunei Vadu Izei

Dragi locuitori  
ai comunei 
Vadu Izei,



Pe Drumurile Naţionale din judeţ, în 
momentul de faţă sunt derulate proiecte 
în valoare de 462.55 milioane euro, prin 
Ministerul Transporturilor. Este vorba de 
261, 928 km drumuri naţionale, pe care 
sunt executate lucrări de reabilitare. 

Traseu rutier ÎN EXECUŢIE:

I Reabilitare DN1C/DN 19, Baia Mare 
- Livada, Livada – Halmeu, Satu Mare 
-Livada. Proiectul are o lungime de 76,62 
km, din care în Maramureş - 25,875 km şi 
este finanţat prin BEI. Valoarea totală este 
de 37 milioane euro. Executant Vakond. 
Stadiul actual este de peste 40%.
I Reabilitare DN 1C, Dej – Baia Mare, 
cu o lungime de 86,490 km, din care 
în Maramureş - 38.990 km şi o valoare 
estimată de 58 milioane euro (BEI). 
Executant FCC. Stadiul actual este de 
51,3%.
I Reabilitare DN 18, Baia Mare – Moisei 
- Iacobeni, cu o lungime de 197,53 km şi 
o valoare estimată de 235 EURO, prin 
finanţare BEI. Din Baia Mare la Sighetu 
Marmaţiei, 47,2 km pentru 45 milioane 
euro. Executant – Aktor. De la Sighetu 
Marmaţiei la Moisei, 62 km pentru 32,5 
milioane euro, executant – Spedition UMB 
şi de la Moisei, la Iacobeni, 89 km pentru 
81 milioane euro, executant Shapir. 

Traseu rutier ÎN PREGĂTIRE:

I Modernizare DN 18 B, Baia Mare – 
Târgu Lăpuş, pe o lungime de 80,062 km. 
Proiectul are o valoare de 105 milioane 
euro, buget de stat şi este în pregătire 
documentaţia pentru achiziţia serviciilor 
de proiectare.
I Varianta de ocolire Sighetu Marmaţiei, 
cu o lungime de 6,28 km şi o valoare 
de 8 milione euro. Deocamdată nu există 
finanţare pentru execuţie.

Traseu Feroviar ÎN EXECUŢIE:

Linia 412 Apahida - Baia Mare: Punere în 
siguranţa a infrastructurii şi regularizare 
albie pod km 151+680, cu finanţare de 
la bugetul de stat şi Banca de Dezvoltare 
a Consiliului Europei (BDCE). Valoarea 
totală este 3,8 milioane euro.

Traseu Feroviar ÎN PREGĂTIRE:

I Reabilitarea staţiei CFR Baia Mare, cu 
finanţare FEDR. Valoarea totală este de 
10 milioane euro. În momentul de faţă se 
actualizează documentaţia şi va fi lansată 
în licitaţie anul viitor.
I Tunel RUNCU km 3+685 Valea Vişeului 
Petrova - fără finanţare pentru faza de 
execuţie. Termen de finalizare este 2014, 
iar valoarea totală este de 4 milioane euro.
I Modernizarea trecerilor la nivel cu calea 
ferată, cu o valoare totală actualizată 
de 1,2 milioane euro. Proiectul se află 
la momentul actual în faza de cerere de 
finanţare în evaluare la AMPOST.

Lucrări de infrastructură pe 
drumurile judeţene prin PNDI 

În curând vor începe lucrări pe două 
tronsoane de drum judeţean Vadu Izei - 
Săcel şi Ruscova - Poienile de Sub Munte. 
Acestea sunt cuprinse în Programul 
Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii 
(PNDI). În primă fază, cel mai exact la 
finele lunii aprilie, Maramureşul intră în 
discuţie cu lucrări pe două tronsoane. 

Principalele tronsoane de drum din 
judeţ cuprinse în PNDI sunt: 

I DJ 186 – 52,5 km: Vadu Izei – Onceşti – 
Mănăstirea Bârsana – Rozavlea – Bogdan 
Vodă – Săliştea de Sus – Săcel;
I DJ 109F – 23,3 km - Drăghia – Vă lenii 
Lăpuşului - Târgu Lăpuş; 

I DJ 108A – 12,4 km - Gâr dani – Tămaia 
– Ardusat; 
I Drumul 108D – 16,1 km - limi ta Sălaj – 
Ariniş – Gârdani; 
I DJ 193 – 13,1 km - limita Satu Mare – 
Pod Ardusat – Colţirea – DN1C; 
I DJ 184B – 14,0 km - Ciolt – Preluca 
Nouă – Copalnic; 
I DJ 185 – 7,0 km  -  Bistra – Valea Vişeu lui; 
I DJ 193E – 3,1 km - limita Satu Mare – 
Fărcaşa; 
I DJ 182B – 3,6 km - Remeţi pe Someş – 
Ulmeni - Băiţa de Sub Codru; 
I DJ 187 – 6,3 km - Poienile de Sub 
Munte;
I DJ 186C – 3,3 km   - Bogdan Vodă – 
Ieud; 
I DJ 184A – 2,6 km - Chechiş – Coruia.

„Dacă până în 2008 nu se putea vorbi 
de nici măcar 1 km de drum naţional 
reabilitat în Maramureş, în momentul 
de faţă, la nivel de judeţ, vorbim de 
proiectele în execuţie pe drumurile 
naţionale care totalizează peste 350 
milioane de euro, 95% dintre lucrări 
fiind contractate. Este adevărat că ne-
am confruntat cu multiple probleme, 
mai ales în ce priveşte Drumul Baia 
Sprie – Bârsana, şi pe bună dreptate, 
cu analize negative din perspectivă 
mediatică. Dar, cu toate acestea, 
în spiritul legalităţii, am urmărit 
realizarea proiectului şi suntem pe 
cale să stabilim noile condiţii legale 
de punere a acestuia în practică. 
Esenţial pentru CJ este să nu pierdem 
finanţarea din fonduri europene şi, în 
timp cât mai scurt, evident respectând 
legea, să avem un drum viabil pe 
tronsonul Baia Sprie – Bârsana”. 

Mircea Man

Pe 261, 928 km de drumuri naţionale din Maramureş 
se execută în prezent lucrări de reabilitare 
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Menţionez de la bun început faptul 
că, principial, sunt de acord că, într-o 
societate normală, alegerile locale ar 
trebui să aibă ca şi consecinţă un vot de 
încredere dat Omului gospodar, Omului 
preocupat de prosperitatea cetăţenilor. 
Asta ar trebui să primeze. Şi nu este 
vorba de un simplu discurs ideologic, nu 
este vorba nici de interese ascunse. Ci de 
dorinţa mea ca om, în primul rând, apoi 
ca trăitor al acestor meleaguri, şi, nu în 
ultimul rând, ca preşedinte al Consiliului 
Judeţean, ca maramureşenii să vadă 
ceea ce am realizat pentru ei, pentru 
Maramureş. 

Zi de zi, fie în audienţă la Consiliul 
Judeţean, fie în pieţele sau târgurile din 
localităţile judeţului, la biserici ori la 
diverse sărbători sau manifestări săteşti, 
am ascultat problemele şi of-urile a mii 
de oameni, indiferent de natura lor. Şi nu 
doar că i-am ascultat, dar pentru majo-
ritatea am găsit întotdeauna o rezolvare.   
Mai presus de toate, am în suflet 
credinţa în Dumnezeu. Cu credinţă şi 
sinceritate spun, şi mă adresez tuturor 
maramureşenilor, că în preocuparea mea 
permanentă există o puternică dorinţă de 

a-i vedea pe toţi - indiferent de satul sau 
oraşul în care locuiesc - mulţumiţi, veseli, 
prosperi, optimişti şi fericiţi, alături de 
familiile lor, de toţi cei dragi.

Desigur, mai sunt multe de realizat 
pentru Maramureş. Nici pe departe nu 
sunt mulţumit în totalitate. Însă, există şi 
fapte despre care maramureşenii trebuie 
să ştie. Pentru că ele există. Există în toate 
proiectele demarate încă de la preluarea 
mandatului. Multe dintre acestea sunt 
finalizate, iar altele sunt în curs de 
derulare. Vă spun cu convingere că şi 
următoarele deciziile ce vor fi luate, vor 
fi în folosul fiecărui cetăţean al acestui 
judeţ. Trebuie să avem încredere în ziua 
de mâine. 

Am luptat şi voi continua să lupt pentru 
ca Maramureşul şi maramureşenii să 
simtă prosperitatea şi bunăstarea de care 
avem cu toţii nevoie. 

Cu inima deschisă şi aleasă preţuire,
Mircea Man, 

Preşedinte al Consiliului Judeţean 
Maramureş

Gânduri adresate 
maramureşenilor

Dragi 
maramureşeni,



Lupu Horj crede că demnitatea 
de ales judeţean este foarte 
importantă, consilierii judeţeni 
fiind cei care aprobă direcţia în 

care se dezvoltă judeţul, aprobă strategiile 
de dezvoltare pe infrastructură şi de 
orice natură. Consilierii, din perspectiva 
lui Lupu Horj, sunt un „rău” necesar, 
indispensabil pentru ca lucrurile să 
meargă bine şi în nordul ţării. Deşi 
este de formaţie social-democrată, are 
o viziune interesantă asupra a ceea ce 
trebuie făcut după momentul alegerilor. 
Poate şi datorită faptului că a activat şi în 
domeniul privat, pe partea industrială şi 
de producţie.

„Va trebui să ne implicăm foarte serios 
pentru ca primarii noştri, cei ai PSD, să 
câştige încă un mandat pentru a duce la 
bun sfârşit proiectele pe care, fiecare, le-a 
început în comunităţile unde activează. Va 
trebui, de asemenea, să avem o mai mare 
implicare în localităţile în care nu avem 
primari PSD şi avem candidaţi proprii 
pentru a câştiga. Nu în ultimul rând, 
trebuie să facem echipă, şi cred că suntem 
o echipă deja, noi cei din USL. Va trebui să 
ne implicăm pentru a câştiga preşedinţia 
Consiliului Judeţean. Va trebui să avem 
preşedinţia şi o majoritate confortabilă 

Lupu Horj este vicepreşedinte 
al PSD Maramureş şi candidat la 

Consiliul Judeţean din partea USL. 
Vine din zona Borşa şi doreşte să 
întărească echipa de consilieri ai 
USL ce vor face parte din această 
structură administrativă în urma 

alegerilor din iunie.

DIn Borşa,  
candidatul USL pentru 
Consiliul Judeţean, 
Lupu Horj 
Nicolae TEREMTUŞ

în cadrul CJ pentru a putea promova 
proiectele necesare maramureşenilor, 
necesare Maramureşului”, a spus Lupu 
Horj.
Liderul pesedist şi candidat din partea 
USL a spus că a dorit să candideze și să 
se implice mai mult în rezolvarea pro-
blematicii zonei din care provine, res-
pectiv Borşa, dar şi a Maramureşului, în 
general.
„Am dorit că candidez deoarece am o 
experienţă de mulţi ani în domeniul 
privat, poziţie de pe care am intrat în 
contact cu foarte mulţi oameni de-a lun gul 
timpului. Drept urmare, am cunoştinţă  
de problemele lor, de necesităţi, de dorinţe 
ale maramureşenilor. Am acumulat mul-
te în aceşti ani şi sunt pregătit să ajut 
comunităţile maramureşene.
Chiar dacă voi fi o figură mai nouă în 
CJ, mă voi alătura colegilor care au o 
vechime mare în această activitate pentru 
a rezolva cât mai multe dintre problemele 
maramureşenilor.
Mă gândesc şi la iniţierea unor proiecte 
pentru Maramureş, dar şi pentru zona 
Borşa, de unde sunt eu.

Se ştie ce a însemnat Borşa cu mulţi ani 
în urmă, din păcate, în ultimii 20 de ani 
nu s-a făcut mai nimic. Din contră, multe 
din cele care existau au fost distruse. 

Zona Borşa a fost o comunitate minieră 
care avea şi partea aceasta de turism. După 
dispariţia mineritului s-a blocat totul. 
Dacă mergi în Borşa, vei vedea că sunt 
mici investiţii pe turism, mici hoteluri, 
pensiuni, locuri de agrement, pârtii sau 
locuri pentru sport. Dar nu este de-ajuns. 
Toate acestea au fost făcute fără o viziune 
corectă asupra a ceea ce ar trebui să fie 
turismul în zona Borşa.
Oraşul trebuie dezvoltat pentru realizarea 
unui turism de clasă, trebuie ca oraşul să 
intre în circuitul marilor staţiuni turistice 
care oferă totul, de la locuri de cazare 
până la alimentaţie publică şi modalităţi 
de petrecere a timpului liber. Trebuie să 
dezvoltăm infrastructura rutieră pentru 
ca turiştii să poată veni fără probleme în 
zona Borşa. 
Trebuie dezvoltate serviciile, ceea ce 
ar aduce şi crearea de locuri de muncă. 
Trebuie să plecăm de la ideea, ceea ce nu 
este o noutate, că viitorul în Borşa este 
legat de turism, în primul rând. 
Nu spun ceva nou, dar spun că a venit 
timpul ca să şi facem din ce spunem. Va 
fi o echipă bună la CJ din partea USL. 
Consilieri cu experienţă şi consilieri care 
vin cu un suflu nou. Va rezulta, cred 
eu, ceea ce are nevoie în acest moment 
Maramureşul pentru a se dezvolta”, a spus 
Lupu Horj.     ,,

Reporter: Care ar fi priorităţile PSD 
în noul Consiliu Local ce va rezulta în 
urma alegerilor din 10 iunie?

Vasile Adrian Popa: PSD este un partid 
social-democrat şi în mod normal ar 
trebui să fie partidul care are în vedere 
nevoile cetăţeanului, dar în primul 
rând, nevoile cetăţeanului defavorizat. 
Sunt foarte mulţi oameni care sunt 
în această categorie, de la pensionari, 
şomeri, cazurile sociale, ale celor care 
trăiesc din venitul minim garantat sau 
cu venituri aflate sub această limită. 
Pentru această categorie de cetăţeni 
vor trebui luate măsuri ce se impun. Pe 
lângă ce se va stabili la nivel naţional, ca 
politică a statului, vom avea posibilitatea 
ca în Consiliul Local să aducem unele 
îmbunătăţiri în viaţa de zi cu zi a 
persoanelor defavorizate. Pentru a putea 
fi identificate aceste persoane, va trebui 
o implicare a consilierilor locali. Aleşii 
băimărenilor provin din comunitatea în 
care trăiesc şi chiar dacă pare uşor desuet, 
ei vin în contact zilnic cu cetăţenii. Eu, 
de exemplu, prin profesia pe care o am, 
cea de medic, văd zilnic cazuri deosebite, 
complicate, care necesită o atenţie 
sporită. Consider că prin prezenţa mea 
în Consiliul Local voi putea să îi ajut 
pe cei care au nevoie disperată de ajutor. 
Cred că asta ar fi prioritatea partidului 
din care fac parte.

Rep.: Până unde ar trebui să se implice 
politicul în activitatea consilierilor locali?

Vasile Adrian Popa: Implicarea poli ti-
cului cred că este strict în zona de alegeri, 
după care urmează să facem o politică a 

oraşului. Mai ales la nivel de Consiliu 
Local trebuie făcută politica comunităţii, 
nu politică în sensul strict al cuvântului. 
Sunt multe probleme ale oraşului care 
trebuie rezolvate, de la cele pe care le-
am enumerat, la probleme de ad mi-
nistraţie, de gospodărire. Marile de-
ci zii politice se iau la Bucureşti, dar 
problemele municipiului sunt ale 
noastre, ale părinţilor noştri, ale copiilor 
noştri, problemele sportului local noi 
le cunoaştem, ale sănătăţii locale noi le 
cunoaştem, Vreau să spun că cei aleşi în 
poziţia de consilier au o responsabilitate 
pentru toate aceste probleme care trebuie 
rezolvate. De aceea suntem aleşi ca să ne 
implicăm în rezolvarea problemelor, ceea 
ce eu îmi doresc să fac cât mai bine. Cred 
că după alegeri politicul va trece într-un 
plan secund.

Cred că toţi cei care vrem să ajungem în 
Consiliu Local, cel puţin din USL, vom 
avea această poziţie, această dorinţă de a 
fi consilierii băimărenilor, la modul real.
Rep.: Majoritatea partidelor participante 
în competiţia electorală au venit cu liste 
pe care figurează mulţi candidaţi care nu 
au mai făcut parte din CL sau persoane 
tinere. Este o schimbare în modul în care 
se vine în faţa alegătorilor. E bine, e rău?

„Fac parte dintr-o echipă nouă, dar 
implicarea mea în politică este de mai 
bine de 12 ani, perioadă în care am 
activat în organizaţiile din Baia Mare 
şi Şomcuta Mare. Am fost membru 
în Consiliul Municipal al PSD şi sunt 
vicepreşedinte al PSD Baia Mare. Echipa 
este nouă pentru că aşa a fost dorinţa 

partidului, să intre la nivel de Consiliu 
Local şi Judeţean şi persoane care nu 
au mai făcut parte din aceste foruri ale 
administraţiei locale şi judeţene. Dar 
cred că va fi o echipă foarte omogenă 
prin faptul că noi, cei care suntem 
mai noi, vom activa lângă persoane 
cu experienţă precum viceprimarul 
Dumitru Matei sau Teodor Ardelean. 
Nu în ultimul rând, trebuie să apreciem 
că această echipă vine alături de 
primarul Cătălin Cherecheş, care, într-o 
perioadă de un an de zile, a demonstrat 
că se pot mişca lucrurile în direcţia 
bună. În concluzie, tinereţea nu este un 
impediment, ci din contră, poate fi un 
avantaj.  

Vasile Adrian Popa

Popa Adrian Vasile, 
candidat pentru Consiliul Local  
Baia Mare din partea USL
Nicolae TEREMTUŞ

Medicul Vasile adrian Popa este membru PSD de mai bine de 12 ani, este vicepreşedinte al PSD Baia Mare 
şi candidează pe un loc eligibil pe lista USL pentru Consiliul Local Baia Mare.

Vasile adrian Popa

Marile de ci zii politice se iau la Bucureşti, dar problemele municipiului sunt ale noastre, ale părinţilor noştri, ale copiilor noştri, 
problemele sportului local noi le cunoaştem, ale sănătăţii locale noi le cunoaştem,

„Am dorit că candidez deoarece am o experienţă de 
mulţi ani în domeniul privat, poziţie de pe care am intrat 
în contact cu foarte mulţi oameni de-a lungul timpului. 
Drept urmare, am cunoştinţă de problemele lor, de 
necesităţi, de dorinţe ale maramureşenilor. Am acumulat 
mul te în aceşti ani şi sunt pregătit să ajut comunităţile 
maramureşene.

Lupu Horj6
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PRofESIoNALISMUL
ca datorie de onoare
212 apartamente anL, 88 de apartamente sociale, 338 de apartamente, 49,4 km de 
carosabil, 27,6 km trotuar; 21,4 km apă şi 4,2 km canal numai în 2010-2011. Pe scurt, 
o listă de realizări importante care demonstrează profesionalismul conducerii Primăriei 
Sighetu Marmaţiei. 

Cu stimă, 
a dumneavoastră 
Prof. Eugenia Godja

,, „Încrederea unui om se câştigă 
greu. Încrederea a peste 41.000 
de oameni se câştigă foarte 
greu, şi numai prin devotament, 
respect, responsabilitate şi 
onestitate. În cele aproape patru 
decenii, pe care le-am trăit în 
mijlocul dumneavoastră, cu 
bune şi rele, v-am demonstrat că, 
pentru mine, Sighetul este un 
angajament de credinţă. 
Prin sprijinul şi încrederea 
dumneavoastră am devenit 
primarul acestui oraş de suflet, 
cu care, spiritual, mă confund 
de patru decenii, şi, prin muncă, 
implicare şi onestitate, am reuşit 
să păstrez încrederea dobândită 
vreme de 12 ani. 

Nu v-am fost aproape doar o 
lună la patru ani, în campaniile 
electorale.  V-am fost aproape 
zi de zi şi ceas de ceas, vreme 
de 12 ani. Am crezut cu tărie 
că doctrina unui om politic 
trebuie să fie cetăţeanul şi că 
politica înseamnă fapte în folosul 
cetăţeanului, nu vorbe goale 
şi promisiuni deşarte. Puterea 
mea, ca administrator şi om, a 

stat întotdeauna în solidaritatea 
cu dumneavoastră. Acum 12 ani, 
prăpastia faţă de o stare normală 
de fapt a fost atât de mare încât 
părea, pentru cei mai mulţi, 
imposibil de depăşit. Dar, prin 
multă muncă, prin perseverenţă şi 
seriozitate, prin responsabilitate 
şi dăruire, am reuşit şi am realizat 
proiecte care atunci păreau simple 
vise: blocuri, alimentare cu apă, 
reţea de canalizare, introducerea 
gazului metan, lucrări de reparaţii 
pe străzi, asfaltări, modernizări de 
clădiri, proiecte culturale, turistice, 
de cooperare etc. 

Pentru toate acestea, am avut 
nevoie însă, pe lângă experienţă 
şi competenţă, de uşi deschise 
la Bucureşti şi de reprezentanţi 
în Parlament care să susţină 
proiectele Sighetului. Pentru orice 
primar e vital ca aleşii zonei să fie 
oameni implicaţi, competenţi, cu 
experienţă în administraţie. Aceste 
argumente, alături de realizările 
de netăgăduit din ultimii ani, au 
fost motivele pentru care am decis 
să ajut Sighetul din Consiliul 
Judeţean şi poate, din Parlament. 

M-am înscris într-o nouă cursă 
electorală pentru Senatul 
României. 

Nu doresc să las fotoliul de 
primar pentru unul călduţ de 
vicepreşedinte de CJ sau de 
parlamentar. Vreau, ştiu şi pot să 
ajut întreg Maramureşul Istoric 
şi să schimb întreaga zonă aşa 
cum am schimbat Sighetul. Sunt 
convinsă că doriţi ca Eugenia 
Godja să lucreze pentru întreg 
Maramureşul Istoric, nu doar 
pentru Sighet, să ajute toate 
oraşele şi comunele în care 
trăiesc părinţii, fraţii şi rudeniile 
dumneavoastră. Şi de aceea, 
sunt convinsă că priviţi acestă 
candidatură ca un pas înainte, 
spre un viitor mai puternic. 

La fel ca de fiecare dată, mizez 
pe puterea solidarităţii, mizez 
pe legătura de suflet stabilită în 
toţi aceşti ani, pe înţelepciunea 
dumneavoastră şi, mai ales, 
mizez pe faptele care v-au 
demonstrat că sunt un om dintre 
voi şi pentru voi”. 

V-am fost aproape zi de 
zi şi ceas de ceas, vreme 
de 12 ani. Am crezut cu 

tărie că doctrina unui 
om politic trebuie să fie 
cetăţeanul şi că politica 

înseamnă fapte în folosul 
cetăţeanului, nu vorbe 

goale şi promisiuni 
deşarte.

Eugenia Godja
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ExPErIEnţă, 
ContInUItatE  
şI SIgUranţă 

,, ,,
Lucrez în Primăria Vişeu şi în slujba dumneavoastră de 16 ani. 
Ca viceprimar, perioada 1996-2000 a fost una de „ucenicie”, 
în care am putut să iau cunoştinţă cu problemele reale ale 
administraţiei unui oraş: apă, canal, electricitate, drumuri 
neasfaltate, păduri, podeţe, punţi, inundaţii. 

Această perioadă de viceprimar a fost foarte importantă, 
întrucât m-a format ca om într-un domeniu necunoscut. 
Perioada 2000-2004, când am fost primar prima oară, a 
fost o perioadă de „foc”, confruntându-mă, pe lângă lipsa 
acută de bani şi cu calamităţile naturale, care au culminat cu 
inundaţiile catastrofale din 3-5 martie 2001, cele mai mari 
din istoria localităţii, iar pentru a aduce lucrurile la normal, 
am epuizat toate resursele financiare pe următorii 2 ani.

În al doilea mandat, 2004-2008, şi mai ales după intrarea 
în U.E, situaţia s-a schimbat radical o dată cu creşterea 
posibilităţii de accesare a fondurilor europene prin diferite 
programe de finanţare. În acest scop pot să spun că primăria 
Vişeu s-a adaptat rapid, creậnd un nucleu tậnăr prin înfiin-
ţarea unui birou tehnic de accesare a fondurilor europene. 
Astfel, investiţiile oraşului Vişeu de Sus pe această perioadă 
reprezintă o sumă aproximativ de 6 ori mai mare decật în 
perioada 2000-2004.

În mandatul 2008-2012, în ciuda blocadei şi a piedicilor 
politice, am reuşit să implementăm o serie de proiecte 
importante, vitale pentru oraş, derulate prin Proiectul Sam tid 
II, Ordonanţa 7 etc. 
Urmează însă o perioadă şi mai importantă din punctul 
de vedere al investiţiilor, deoarece la finele anului trecut a 
fost semnat contractul de finanţare pe PIDU. Sunt realizări 
importante, o listă pe care v-am adus-o în permanenţă la 
cunoştinţă, pentru că, în tot acest timp, nu m-am bazat decât 
pe sprijinul lui Dumnezeu şi al dumneavoastră. Sunt convins 
că împreună putem reuşi şi putem câştiga lupta pentru 
dezvoltarea oraşului. 

Cu stimă, 
Primar Vasile Ciolpan 

Forţa PErSEVErEnţEI
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Stimaţi locuitori  
ai oraşului Baia Sprie, 

Dragi locuitori  
ai oraşului  
Vişeu de Sus, 

„Dacă primii patru ani au 
însemnat o muncă în care 
am încercat să introduc 
respectul, res pon sa bili ta-
tea şi com petenţa în actul 
administrativ, consider 
că este o misiune aproape 
îndeplinită. Următorii ani 
vor fi pentru experienţă, 

continuitate şi siguranţă. Pentru că 
toate aceste lucruri trebuie duse mai 
departe cu aceeaşi rigoare, care are 
nevoie de experienţă pentru a crea un 
oraş sigur atât din punct de vedere 
economic pentru investitorii care vin 
aici, un oraş sigur pentru cetăţenii care 
locuiesc în el şi pentru viitorul copiilor 
noştri. Cel mai dureros lucru pentru 
mine este faptul că tineretul pleacă în 
străinătate, nereuşind să îşi găsească în 
oraşul natal locuri de muncă care să le 
asigure certitudini că îşi pot întreţine 
o familie în oraşul în care trăiesc prin 
munca pe care o prestează aici. 
Aceasta va fi dezideratul mandatului 
viitor şi sper să reuşesc acest lucru. 

Am văzut că în ultima vreme unii 
dintre candidaţii care vor intra în 
campania electorală escaladează şi 
întrec orice măsură în bătălia aceasta 
politică mizerabilă care apare la 
orizont. Vă rog însă să analizaţi fapte, 
nu vorbe. Cred că asta ar trebui să fie 
lucrul de căpătâi la care să ne raportăm 
cu toţii. Să ne aducem aminte de 
anul 2008 când am dorit schimbarea, 
când am dat jos o conducere care nu 
făcea faţă provocărilor, care a reuşit 
să aducă primăria dincolo de pragul 
falimentului, acumulând datorii de 
69 miliarde de lei vechi. Astăzi putem 

spune că avem o primărie fără datorii: 
3 miliarde de lei vechi datorii, faţă de 
69 de miliarde de lei vechi în 2008. 
5% din valoarea pe care ei o aveau 
atunci. A fost un efort extraordinar să 
realizăm investiţii de 11 miliarde de lei 
vechi pentru crearea de drumuri noi, 
8 miliarde de lei vechi, împietruiri de 
drumuri şi construcţia de noi drumuri 
în areale în care nu au fost drumuri 
deloc, peste 30 de miliarde de lei 
vechi investiţii în şcoli şi grădiniţe, 
peste 20 miliarde investiţii în apă şi 
canal, peste 15 miliarde investiţii în 
modernizarea iluminatului public, 
peste 40 de miliarde în crearea de 
locuinţe, reuşind să finalizăm ridicarea 
blocului ANL, peste 17 miliarde în 
anveloparea termică a blocurilor, 8 
miliarde în parcuri şi locuri de joacă, 
Deşi am fost foarte săraci, acestea sunt 
faptele cu care eu spun că Baia Sprie se 
poate lăuda. Vorbele celor care spun  
că nu s-a făcut nimic sunt lucruri 
pe care dumneavoastră trebuie să le 
analizaţi, să vedeţi cine spune aceste 
lucruri şi să vă amintiţi de istoria acelor 
vremuri în care cei care spun aceste 
lucruri conduceau primăria. Poate că 
dacă am aminti aceste lucruri, ne-am 
da seama că Baia Sprie se îndreaptă 
spre o direcţie bună şi aşa cum v-am 
asigurat de mai multe ori, Baia Sprie 
va ieşi din criză înaintea altor oraşe 
şi localităţi. Am luat un start bun, 
el trebuie continuat de oricine va fi 
la putere, trebuie continuat cu bune 
intenţii pentru dezvoltarea oraşului”.

Cu stimă, 
Dorin Vasile Paşca  

Dorin Vasile Paşca 

„Baia Sprie se îndreaptă spre 
o direcţie bună şi aşa cum 

v-am asigurat de mai multe 
ori, Baia Sprie va ieşi din 

criză înaintea altor oraşe şi 
localităţi. Am luat un start 

bun, el trebuie continuat 
de oricine va fi la putere, 

trebuie continuat cu 
bune intenţii pentru 

dezvoltarea oraşului”.

„În tot acest timp, nu m-am bazat 
decât pe sprijinul lui Dumnezeu 
şi al dumneavoastră. Sunt convins 
că împreună putem reuşi şi putem 
câştiga lupta pentru dezvoltarea 
oraşului”. 

Vasile Ciolpan



,,
Am avut onoarea de a vă fi aproape şi de a reprezenta 
interesele de multe decenii. Întâi, am avut grijă de 
educaţia şi viitorul copiilor dumneavoastră, iar mai 
apoi mi-aţi încredinţat viitorul acestei comunităţi 
de oameni harnici, buni şi credincioşi. 
În întreaga mea carieră profesională am fost 
mândru că reprezint, în faţa oricărei personalităţi, 
comuna Moisei, şi mai ales oamenii acestor locuri. 
Această mândrie mi-a dat totodată responsabili-
tatea de a face tot posibilul pentru a nu vă dezamăgi 
şi sper că am reuşit acest lucru. 

Împreună, am avut parte de perioade mai puţin 
faste, de crize de tot felul, politice, economice, am 
trecut împreună prin inundaţii şi greutăţi. Acum 
traversăm o perioadă în care Moiseiul se dezvoltă în 
toate domeniile. Indiferent ce ne rezervă viitorul, 
datoria noastră de onoare este să ţinem fruntea sus 
şi să clădim, tot împreună, un viitor de care să fim 
mândri, o comună modernă, demnă de un trecut 
glorios, pe care să o lăsăm moştenire generaţiilor 
viitoare. 

Avem realizări la care putem privi cu mândrie şi 
avem proiecte la care putem privi cu speranţă. Îmi 
doresc să continuăm dezvoltarea infrastructurii, 
modernizarea instituţiilor publice, dar mai ales 
dezvoltarea turistică şi culturală. Avem o zestre 
naturală şi culturală pe care nu avem dreptul să o 
ignorăm şi pe care avem obligaţia să o promovăm. 

Comuna Moisei are o istorie, o cultură, un mediu 
natural şi tradiţii aparte, care fac din acest ţinut un 
loc cu adevărat special. 
Sunt convins că, împreună, putem clădi un viitor pe 
măsura acestui trecut”. 

Cu stimă, 
Primar Toader Şteţcu 

Dragi 
moiseieni,

„Indiferent ce ne rezervă viitorul, datoria 
noastră de onoare este să ţinem fruntea 
sus şi să clădim, tot împreună, un viitor de 
care să fim mândri, o comună modernă, 
demnă de un trecut glorios, pe care să o 
lăsăm moştenire generaţiilor viitoare”. 

Toader Şteţcu
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CrEDInţă,  
MUnCă,  
rESPECt 

,,
Dragi borşeni, 

Recent, oraşul Borşa şi-a afirmat o identitate pe care o apără şi o 
confirmă de secole. Am reuşit să finalizăm cele trei obiective majore 
care schimbă centrul civic al oraşului. Clădirea primăriei: un sediu 
modern care reuneşte toate serviciile din cadrul primăriei şi care dă o 
faţă şi o utilitate cu adevărat europeană oraşului, schimbând totodată 
cartea de vizită a Borşei în acea de oraş prosper, care ştie să-şi păstreze 
trecutul, zestrea culturală, istorică şi folclorică, dezvoltându-se în 
acelaşi timp. Sigur că, dintre simbolurile centrului civic al oraşului 
nu putea lipsi natura, pentru că aici, pe plaiurile borşene, Dumnezeu 
a făcut risipă de frumuseţe, binecuvântând oamenii cu locuri la fel de 
minunate ca şi ei. Aşa că, sediul primăriei este legat de bisericuţa de 
lemn printr-un parc. 
Cele trei obiective sunt mai mult decât nişte realizări, sunt nişte 
simboluri ale oraşului şi reprezintă nişte principii care pe noi ne 
definesc de secole: credinţa, munca şi respectul pentru ceea ce ne 
înconjoară.
Pe aceste principii mi-am bazat întreaga activitate de primar în frun-
tea acestui oraş şi aceasta cred că este Calea corectă. În tot acest timp 
am reuşit să dezvoltăm oraşul, să finalizăm proiecte importante, să 
atragem fonduri, să ne preocupăm de viitorul şi dezvoltarea oraşului. 
Ne dorim cu toţii un oraş modern, cu un prezent şi un viitor de care 
să fim la fel de mândri ca şi de trecutul nostru plin de glorie, onoare 
şi dăruire. 
Împreună, putem continua aceste obiective importante şi putem 
construi un oraş de care să fim mândri şi pe care să-l lăsăm cu mândrie, 
ca moştenire, generaţiilor viitoare”. 

Cu stimă,  
Remus Cornel Şteţco, 

Primarul oraşului Borşa  

remus Cornel şteţco

„Ne dorim cu toţii un oraş 
modern, cu un prezent şi un 
viitor de care să fim la fel de 

mândri ca şi de trecutul nostru 
plin de glorie, onoare şi 

dăruire. 
Împreună, putem continua 

aceste obiective importante 
şi putem construi un oraş 

de care să fim mândri 
şi pe care să-l lăsăm cu 
mândrie, ca moştenire, 

generaţiilor viitoare”. 

Baia Mare, Bd. Traian 23/9
Tel. 0728-836 348, 0362-401 332  
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Comuna Călineşti este un 
adevărat şantier. Nu de ieri, 
de azi, ci de 8 ani, de când 
în fruntea comunei se află 

Mihai Nemeş, un localnic cu suflet 
mare şi multă înţelepciune, care a ştiut 
să aplice conceptul de administraţie 
performantă în această localitate. 
Dăruit, aplicat, mereu disponibil şi mereu 
gata să ajute, Nemeş şi-a pus în slujba 
oamenilor toată experienţa în domeniul 
economic şi în munca cu oamenii. Rând 
pe rând a identificat şi a bifat toate 
problemele importante ale comunei, iar 
dezvoltarea continuă: „În momentul de 
faţă lucrăm la sediul nou de Primărie. 
„Suntem în faza că se termină fundaţia 
şi se toarnă placa. După ce se toarnă 
placa, începem partea cu cărămidă şi 
toate celelalte. Trebuie ştiut că avem 
bani pentru a termina primul nivel. 
Partea cea mai grea a trecut, în sensul că 
s-au terminat lucrările ce trebuiau făcute 
în pământ. Acum va merge mai repede. 
Cel puţin primul nivel se va termina cu 
siguranţă anul acesta, pentru că avem 
bani pentru a ridica primul nivel. Va fi 
cel mai modern sediu de primărie din 
întreaga zonă. Valoarea de execuţie este 
undeva la 26 de miliarde lei vechi plus 
TVA. Din care se execută în anul acesta 
în jur de 5 miliarde. 
De asemenea, am făcut lucrări de 
reparaţii şi modernizare la sediul vechi 
al Primăriei. Mă refer la acoperiş, 
interioare, exterior, iar încălzirea centrală 
este făcută printr-un sistem modern, 
ecologic, prin forare. Actualul sediu al 
Primăriei va rămâne în folosinţă, doar că 

o să-i dăm o altă destinaţie după ce ne 
mutăm în sediul nou, probabil poştă, 
bibliotecă etc. Cert este că nu se dărâmă 
clădirea. Această renovare ne-a costat în 
jur de un miliard şi jumătate lei vechi”. 
Comuna are în lucru şi un Centru 
de Informare Turistică. A fost  făcută 
licitaţia pentru achiziţia de bunuri şi 
urmează să fie licitaţia pentru execuţia 
lui. Acest centru va deservi 5 comune: 
Budeşti, Deseşti, Ocna Şugatag, Giuleşti 
şi Călineşti. Valoarea proiectului este 
de 200 de mii de euro, finanţare 100% 
din fonduri europene. Iar în toamnă, 
obiectivul ar putea fi funcţional. 

Mai mult, continuă lucrările pe drumuri: 
„În momentul de faţă ne concentrăm 
pentru pietruiri de uliţe şi cărări. Sunt 
lucrări obişnuite pe care le facem în 
fiecare an pentru a întreţine funcţionale 
drumurile. Dar avem probleme din cauza 
ploilor că se spală unele drumuri, se duc 
pietrele la vale mai ales în zona Văleni. 
Acolo trebuie intervenit şi încercăm să 
facem asta cât mai repede”.

Odată cu lucrările se lucrează însă şi la 
proiecte: „am depus proiectul pentru 
canalizare de-a lungul drumului judeţean 
şi pentru staţiile de epurare. Plus asfaltări 
pentru uliţe comunale. Documentaţia 
este depusă pentru accesare de fonduri, 
dar se pare că încă nu sunt bani. Investiţia 
va fi de 2 milioane de euro, pe o lungime 
de 21 km. Consiliul Judeţean ar trebui să 
intervină să găsim o formulă de a accesa 
banii pentru că trebuie făcute aceste 
lucrări pe aliniamentul drumului Baia 

Sprie – Bârsana. Trebuie făcute lucrările 
înainte de a se turna asfaltul. A venit şi 
doamna Udrea, dar nu s-a întâmplat 
nimic. Sper totuşi că se va realiza asta, că 
tare mult îmi doresc. Mai ales că reţeaua 
de apă e terminată şi dată în funcţiune pe 
toată comuna”, spune primarul. 

De asemenea, pentru Şcoala Văleni a 
fost depus un proiect de reabilitare pe 
Programul Operaţional Regional, care 
este eligibil, dar este pe lista de aşteptare. 
Valoarea totală se ridică la 24 de  miliarde 
lei vechi. Primarul spune că: „Este în 
atenţia noastră şi Căminul de la Văleni. 
Am primit acum un miliard de lei vechi 
şi începem reabilitarea. Vom repara 
acoperişul, vom moderniza exteriorul, 
punem lambriuri înăuntru, gresie şi 
grupuri sociale, că nu sunt”. 

Un şantier numit
Călineşti 

Pragmatic şi aplicat, dar totodată cu multă omenie, primarul 
din Călineşti, Mihai Nemeş, dă un exemplu de dezvoltare şi 

administraţie publică locală eficientă. acum doreşte să-şi continue 
munca, candidând la un nou mandat de primar. 

alegeţi performanţa confirmată! ,,Am făcut lucrări de reparaţii 
şi modernizare la sediul vechi 
al Primăriei. Mă refer la 
acoperiş, interioare, exterior, 
iar încălzirea centrală este 
făcută printr-un sistem 
modern, ecologic, prin forare. 
Actualul sediu al Primăriei va 
rămâne în folosinţă, doar că o 
să-i dăm o altă destinaţie.

Mihai Nemeş

„Consiliul Judeţean ar trebui să intervină să găsim o formulă de a accesa banii pentru că trebuie făcute  
aceste lucrări pe aliniamentul drumului Baia Sprie – Bârsana”. 

„A întocmi o strategie, mai exact un program 
pentru administrarea unui judeţ cum este 
Maramureşul, nu este o treabă deloc simplă. 
Din punctul meu de vedere, un asemenea 
program implică o extraordinar de mare 
responsabilitate. Eu vin din mediul industrial, 
metaforic spus de la „cizma” industriei şi nu 
am avut acces la date, informaţii care să mă 
ajute la întocmirea unei strategii concrete cu 
privire la dezvoltarea Maramureşului. Dar, 
din punctul meu de vedere şi al oamenilor pe 
care i-am consultat, oameni de o înaltă ţinută 
profesională, oameni cu studii complexe în 
Universităţi din SUA şi Europa, oameni care 
au lucrat în Companii internaţionale de mare 
renume şi care sunt alături de mine, chiar şi cu 
ceea ce am ca informaţie în acest moment, vom 
putea realiza o strategie  pentru administrarea 
Maramureşului. 
Odată inventariate aceste probleme, pe 
de-o parte, având şi oamenii competenţi, pe 
de altă parte, totusi, nu aş vrea să scot din 
această ecuaţie elementul cel mai important, 
maramureşeanul de rând.
De aceea vreau să le spun maramureşenilor 
că in perioada campaniei electorale voi 
deschide mai multe locaţii, de-a lungul şi de-a 
latul Maramureşului, sub formă de corturi, 
în care vor fi oamenii partidului nostru, a 
Partidului Verde, care vor culege problemele 
expuse de maramureşeni, le vor ordona şi 
inventaria, iar pentru mine aceste „dureri” ale 
maramureşenilor vor constitui fundamentul 
programului meu pentru Maramureş.

Nu aş vrea să vând vise maramureşenilor, 
o să plec de la ideea de a folosi ceea ce 

avem la ora actuală. Eu sunt întristat 
că după 22 de ani Maramureşul - şi nu 

o spun deloc electoral -, este o zonă 
izolată. Pentru mine este un mare semn de 
întrebare cum s-a ajuns aici. Fie că cei care 

au administrat judeţul nu s-au folosit de 
oameni competenţi sau nu au ştiut ce să 

facă şi cum trebuie să gestioneze această 
avere a tuturor. Asta în condiţiile în care 

Maramureşul este totalmente altceva! Chiar 
este altceva. Este un brand al României la 

fel ca Delta Dunării, să dau un exemplu, dar 
mai mult de atât, SUNTEM UN BRAND AL 

EUROPEI.

Maramureşul este un muzeu viu, poate printre 
puţinele muzee vii ale Europei, iar din punct 
de vedere al potenţialului turistic, al tradiţiilor 
el nu este deloc valorificat. 
De aceea, voi insista foarte mult pe ceea ce 
avem, deocamdată, de aceea repet, nu vând vise 
maramureşenilor, dar port la ora actuală discuţii 
cu oameni foarte competenţi în domeniul 
infrastructuri, pentru că Maramureşul trebuie 
legat de restul ţării, trebuie legat de restul 
Europei, trebuie deschise o serie de coridoare 
rutiere, în primul rând, care să ne lege de 
Republica Moldova, de Moldova noastră, 
de zona Sucevei, de Bucovina şi până în 
Ungaria. Trebuie să redeschidem coridoarele 
rutiere cu acest mare vecin al nostru, care este 
Ucraina, prin zona Sighet şi nu numai. Şi, de 
ce nu, dacă tot suntem la infrastructură, se 
deschidem coridoare aeriene, având în vedere 
că foarte mulţi dintre maramureşenii noştri 
bat, de-a lungul şi de-a latul, Europa. Am 
foarte multe idei, oameni competenţi care au 
programe pregătite şi care, puse cap la cap, ar 
crea o perspectivă viabilă a Maramureşului. 
Repet! Sunt chiar întristat de această izolare a 
Maramureşului nostru drag, care de atâţia ani 
a rămas o pată albă în tot ce înseamnă această 
mare ecuaţie şi acest context european. 
Voi da câteva exemple, plecând de la celebrul 
brand al Maramureşului: Mocăniţa de pe 
Valea Vaserului care deserveşte în trei luni şi 
jumătate de sezon circa 20 de mii de turişti 
din toată lumea. Aş continua cu cele 18 mo-
nu mente UNESCO care sunt izolate într-
un anumit fel şi aici am foarte multe idei cu 
privire la accesibilizarea acestora şi mai ales 
Cimitirul Vesel de la Săpânţa, ca să enumăr 
doar câteva. Programul meu faţă de potenţialul 
turistic poate fi continuat cu cel care se referă 
la infrastructură, la învăţământ şi sănătate. 
Să nu uităm că suntem o zonă de deal şi de 
munte unde trebuie dezvoltată zootehnia. Şi 
aici am foarte multe idei practice şi oameni 
cu mare experienţă care au lucrat ani de zile în 
Occident, în deosebi în Olanda, care ar putea să 
îşi materializeze această experienţă în proiecte 
modulare care pot fi aplicate în zootehnie, 
pomicultură, în tot ce înseamnă zona de deal 
şi de munte la nivel de Maramureş.
Nu aş vrea să uit un domeniu strict, ce îmi 
aparţine. Mineritul. 

Dragi maramureşeni, trebuie să fim foarte 
obiectivi şi foarte sinceri cu noi înşine. 
Mineritul, dacă va fi să fie redeschis, trebuie 
redeschis pe nişte baze, pe fundamentul 
unei tehnologii cu totul aparte, gândit 
într-un alt sistem astfel încât să aibă o 
perspectivă durabilă, adică acest minerit să 
asigure rezerva de materie primă şi pentru 
generaţiile viitoare într-o concordanţă şi 
o complementaritate cu Natura, aşa cum 
ne-a lăsat-o Dumnezeu!

Aş vrea să fac o precizare foarte importantă. 
Aceste gânduri ale mele, izvorâte din realitatea 
cea adevărată, sunt împărtăşite de colegii mei 
care mă secondează, inclusiv colegi de partid. 
Eu candidez din partea Partidului Verde, un 
partid mic la ora actuală în România, dar care 
poate deveni mare prin oamenii pe care îi are.
Trebuie să spun că voi fi secondat de Partidul 
Verzilor dintr-o mare ţară europeană, mă 
refer la Germania. Chiar zilele acestea colegii 
germani vor veni aici pentru ca împreună cu 
colegii mei să facem un tur de orizont la nivel 
de Maramureş pentru identificarea, pentru 
evaluarea situaţiei din zonă.
Plec întru zidirea acestui program, care mi se 
pare o responsabilitate extraordinar de mare 
pentru mine şi colegii mei şi fiţi siguri că el va fi 
un program realist, un program care va fi atipic 
faţă de programele care v-au fost prezentate 
de-a lungul a 20 de ani. Nu aş vrea sub nicio 
formă să nu amintesc intenţia mea limpede de 
a reda autoritatea şi prestigiul funcţionarului 
din cadrul primăriilor, autoritate şi prestigiu 
deteriorate în ultima vreme mai ales datorită 
comportamentului şi atitudinii oamenilor 
politici de la nivelele superioare. Primăriile 
trebuie să se îndrepte către oameni, primăriile 
trebuie să-i caute pe oameni, nu invers! De 
aceea ţin foarte mult să se ştie că acolo unde 
există ordine, disciplină şi fiecare ştie exact ce 
are de făcut, starea de lucruri nu poate fi decât 
pozitivă. Haosul, dezordinea şi mai ales Lipsa 
de Resposabilitate, sunt cauzele majore ale 
necazurilor noastre. Care sunt consecinţele 
programelor din ultimii 22 de ani? Industria 
minieră nu o mai avem, industria textilă a 
dispărut…Ne-a mai rămas doar ce ne-a lăsat 
bunul Dumnezeu, adică Natura’’, a spus Vasile 
Coman.

Adevărurile lui 
VASILE CoMAN

Nicolae TEREMTUŞ

Candidatul Partidului Verzilor, filiala Maramureş, la preşedenţia Consiliului 
Judeţean, nu doreşte să facă promisiuni de dragul unei campanii electorale. 
Coman foloseşte adevărul, realitatea care ne înconjoară, pentru a explica 
maramureşenilor de ce nordul ţării suferă de mai bine de 20 de ani. Acum 
şi în mesajele următoare veţi avea o radiografie exactă a Maramureşului din 
partea unui candidat atipic, a unui nou tip de politician.




