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Ucrainenii cer modificarea proiectului privind noul pod peste Tisa. Noi măsurători urmează
să se facă în a doua zi a lunii septembrie la faţa locului, după care se va modifica proiectul cu
noile date. Încă nu se cunoaşte sursa de finanţare pentru realizarea acestui obiectiv, însă
optimismul autorităţilor este la cote maxime.
De altfel, o întâlnire transfrontalieră pe
această temă a avut loc în această săptămână la Prefectura Maramureş. Din partea română au
fost prezenţi, pe lângă prefectul Sebastian Mihai Lupuţ şi subprefectul Alexandru Bondrea, alţi
reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş, proiectantul, reprezentanţi ai
CNADNR Bucureşti, ai Administraţiei Bazinale de Apă Someş-Tisa Cluj-Napoca şi Alexandru
Cosma, director executiv al Agenţiei de Protecţie a Mediului Maramureş. Delegaţia ucraineană
a fost constituită din Mikulin Viktor, şeful adjunct al Administraţiei Regionale de Stat
Transcarpatia, alături de care s-au aflat, printre alţii, responsabili din cadrul Regiei Autonome de
Apă din bazinul râului Tisa, ai Departamentului de Ecologie şi Resurse Naturale din cadrul
Administraţiei Regionale de Stat sau ai Agenţiei de Relaţii Economice şi Colaborare
Transfrontalieră ş.a.m.d.
Discuţii şi
probleme de rezolvat

Din informaţiile obţinute de la Prefectura Maramureş, ştim că discuţiile au privit aspecte
concrete ridicate de construcţia podului peste Tisa în punctul Sighetu Marmaţiei – Biserica Albă,
chestiuni care privesc măsurătorile în teren şi probleme care se referă la obţinerea avizelor
necesare.

„S-a stabilit că se vor face măsurători comune, româno-ucrainene, la faţa locului, în data de 2
septembrie. Întrucât partea ucraineană are unele obiecţii privind calculele legate de ridicarea
podului, Regia Autonomă de Apă din bazinul râului Tisa – Ucraina urmează să emită, în cel mai
scurt timp, un aviz de principiu, cu condiţionarea modificărilor eventuale, presupuse de
rezultatul măsurătorilor. Va urma obţinerea avizului de mediu, din partea APM Maramureş, iar
apoi proiectul va fi discutat în Comisia Tehnică Economică, la nivelul Ministerului Transporturilor
din România. Ulterior, se vor putea face demersuri pentru a obţine finanţarea proiectului”, a
explicat prefectul de Maramureş, Sebastian Lupuţ.

La finalul întâlnirii româno-ucrainene, a fost semnat un protocol între cele două părţi.
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