Proiecte serioase în 2018 – Moiseiul ar putea deveni prima comună din judeţ cu statut de staţiune turistică
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Moiseiul ar putea deveni în 2018 prima comună din Maramureş care să obţină statutul de
staţiune turistică de interes naţional. Judeţul are la acest moment o singură localitate cu acest
statut, oraşul Borşa. Primarul comunei, Toader Şteţcu, a declarat, pentru Infomm.ro, că
obţinerea acestui statut nu este treabă uşoară, localitatea mai având de bifat câteva puncte
pentru a îndeplini punctajul cerut de lege.
“Ne dorim în acest an să obţinem titlul de
staţiune turistică de interes naţional. Numărul de locuri de cazare le îndeplinim acum pentru a
putea obţine acest titlu, mai ales că în 2017 s-au dat în folosinţă noi pensiuni, în acest an se vor
deschide altele. Moiseiul are în jur de 15 pensiuni autorizate până în acest moment, urmează
ca anul acesta să se mai autorizeze încă vreo 10. Deja turiştii au început să facă programări
pentru vara acestui an, să îşi rezerve locurile. Toate acestea vor duce la o creştere a nivelului
de trai al populaţiei, se va schimba şi modul de a gândi al populaţiei. Toate acestea vor duce la
înfrumuseţarea localităţii, oamenii îşi vor schimba concepţia despre viaţă, nu sunt izolaţi în
localitate. Se fac schimburi de experienţă care fac bine tuturor”, a precizat primarul din Moisei.

Proiecte multe şi cu bani grei

Despre proiectele anului 2018 ar fi multe de spus. Primul dintre ele ar fi cel referitor la dotarea
Căminului Cultural din central localităţii, având o valoare de şapte miliarde de lei vechi.

“Moiseiul este într-o continuă dezvoltare. De la nişte drumuri pline de noroi, drumuri de pământ
pe care nici animalele nu puteau merge, la drumuri asfaltate, unde se poate merge cu maşina
până în vârful dealului. Toate drumurile de deal sunt asfaltate, pe Leurdă, Dealul Jurchii, Faţă,
Gloduri, Valea Păroşii sau Arşiţă. Pentru acest an proiectul prioritar va fi cel legat de asfaltarea
străzilor din zona Zăvoi, care a fost în litigiu până acum. Sunt peste 200 de case acolo, multe
uliţe şi străduţe. Vom scoate executorul judecătoresc să ne pună în posesie şi gata”, a continuat
Şteţcu.
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