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Comunicat de presă

Întâlnirea preşedintelui CJ Galaţi, Eugen Chebac, cu primarii comunelor 
din judeţul Galaţi pentru mobilizarea comunităţilor locale de a participa 

în cadrul proiectul „Let’s Do It, Romania!” 
 

Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, dl. Eugen Chebac, a participat astăzi, 15 
septembrie 2010, la o întâlnire cu primarii comunelor din judeţul Galaţi pentru a mobiliza 
comunităţile locale să participe activ în cadrul proiectului ecologic „Let’s Do It, 
Romania!”- curăţenie în toată ţara într-o singura zi din data de 25 septembrie 2010. La 
întâlnire au fost prezenţi majoritatea edililor din comunele gălăţene, Laura Oancă -
reprezentanta Fundaţiei EcoAssist – iniţiatorii proiectului, precum şi Geanina Hanţă – 
directorul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Galaţi.  

În cadrul întrevederii au fost stabilite zonele care vor fi curăţate în judeţul Galaţi în 
data de 25 septembrie şi s-au detaliat etapele acţiunii de ecologizare - de la sosirea 
voluntarilor şi autorităţilor, strângerea deşeurilor reciclabile şi nereciclabile în saci 
separaţi şi până la transportatea acestora la bazele de sortare respectiv gropile de gunoi 
conforme. 

„Pentru a strânge gunoaiele avem nevoie de orice cetăţean responsabil care vrea să
se implice activ în cadrul acestui proiect. Am dorit să mă întâlnesc cu primarii comunelor 
gălăţene pentru a transmite o chemare către toţi locuitorii din cadrul comunităţilor pe care 
ei le reprezintă. E nevoie să ne unim forţele şi să facem un serviciu comun de voluntariat 
pentru gestionarea deşeurilor la nivelul judeţului Galaţi, să fim solidari în rezolvarea unei 
probleme care ne afectează pe toţi. Ca şef al administraţiei judeţului Galaţi vreau să
promovez orice acţiune care are ca finalitate îmbunătăţirea traiului de zi cu zi din toate 
comunităţile locale. „Let’s Do It Romania!” este un proiect care se va desfăşura într-o 
singură zi. Îmi doresc ca acestă acţiune să fie un semnal de conştientizare a tuturor 
cetăţenilor cu privire la importanţa adoptării unui comportament responsabil faţă de 
mediu în fiecare zi,” a declarat preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Eugen Chebac.   

Consiliul Judeţului Galaţi, prin preşedintele Eugen Chebac, a semnat încă de la 
începutul acestei luni acordul de parteneriat în cadrul proiectului „Let’s Do It Romania!” 
şi a manifestat intenţia de a atrage în această acţiune de ecologizare principalele instituţii 
locale şi judeţene. 


