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Obiectivul „Lucrări de regularizare a pârâului Bâleasa pe porţiunea ce străbate intravilanul
oraşului Săliştea de Sus” a fost inclus în lista de investiţii a Administraţiei Naţionale „Apele
Române”, fără să i se aloce, în ultimii cinci ani, resurse financiare realizării ei.
Nu o
spunem noi, o confirmă Prefectura Maramureş, care subliniază că nu au fost alocaţi bani pentru
această investiţie, deşi este cunoscut faptul că, în anii 1993, 1998, 2001, 2008, 2010 şi 2012,
pe pârâul Bâleasa din oraşul de pe Valea Izei, au fost înregistrate viituri majore. Aceste viituri,
se arată în raportul Instituţiei Prefectului, au „condus la afectarea parţială sau totală a
gospodăriilor, distrugerea şi degradarea drumurilor, podurilor şi podeţelor, fiind afectate 286 de
gospodării cu o populaţie de 860 de locuitori)”.

Apele revărsate au dus la coborârea talvegului albiei, afuierea, erodarea şi instabilitatea
malurilor, respectiv punerea în pericol a reţelei de alimentare cu apă şi de canalizare. „Investiţia
prevede realizarea lucrărilor de regularizare a râului Bâleasa (ziduri de sprijin, consolidări de
mal, praguri de fund) în oraşul Săliştea de Sus, pe o lungime de 2.150 m. Valoarea investiţiei
este de 11.543.000 lei din care pentru lucrări de construcţii-montaj este prevăzută suma de
9.871.000 lei. Lucrarea se află în Lista de obiective de investiţii cu finanţare integrală sau
parţială de la bugetul de stat cu alocaţii propuse pentru anul 2017. După aprobarea listei de
investiţii, în prima fază, se va demara procedura de achiziţie publică de servicii pentru
întocmirea proiectului tehnic”, susţin reprezentanţii Instituţiei Prefectului.

Bani la anul… şi la mulţi ani!

Prefectul judeţului, Sebastian Lupuţ, a precizat că pentru acest an se are în vedere înfăptuirea
unor demersuri pentru alocarea de resurse financiare realizării acestui obiectiv de investiţie.
„Nerealizarea investiţiei pune în pericol viaţa a 860 de locuitori ai oraşului Săliştea de Sus,
precum şi a obiectivelor socio-economice din zonă”, a concluzionat Lupuţ.
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Primarul oraşului, Iuga Ştefan, spune că abia anul viitor probabil se vor primi bani pentru
execuţia acestor lucrări, pentru că în acest an autoritatea locală a primit asigurări că se vor
aloca sume pentru proiectul tehnic. În tot acest timp, oamenii din zonă aşteaptă. „Nu mai vin
banii. Aşteptam anul acesta, dar am înţeles că vor fi bani numai pentru proiectul tehnic, nu şi
pentru execuţie. Poate anul viitor. Nu interesează pe nimeni de soarta acestor oameni. Am
făcut adrese peste adrese, la toată lumea, inclusiv pe situaţii de urgenţă, dar tot degeaba.
Oamenii aşteaptă, eu le spun că vor veni banii şi tot aşa”, a explicat edilul din Săliştea de Sus,
pentru Glasul Maramureşului.
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