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Comunicat de Presă

Începând de astăzi, în Piaţa Centrală a municipiului Galaţi funcţionează un 
magazin agroalimentar în care îşi vând produsele legumicultorii din localitatea Matca. 
Producătorii oferă gălăţenilor vinete, ardei, castraveţi, roşii, etc., de cea mai bună calitate 
şi la cele mai bune preţuri. 

Asociaţia Producătorilor de Legume din comuna Matca, care numără 200 de 
persoane, a decis ca prin închirierea unui spaţiu în Piaţa Centrală, să îşi valorifice, la 
preţuri de producător, o parte din marfa produsă în solarii.  

Autorităţile gălăţene au precizat că vor depune eforturi concertate, ca în viitorul 
apropiat asemenea magazine să fie deschise şi în celelalte pieţe de la nivelul municipiului, 
în care să fie vândute produse de la Matca. 

Prezent la eveniment, preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Eugen Chebac, a 
declarat: „Este un proiect mai vechi care însă s-a materializat astăzi, prin deschiderea 
acestui magazin în care gălăţenii pot găsi produse româneşti, de la Matca, de o calitate 
ireproşabilă. Aşa cum bine ştiţi, în perioada 2000-2004, la Matca ar fi trebuit să fie 
deschis un parc agroindustrial, din păcate legislaţia şi lipsa surselor de finanţare, ne-au 
impiedicat să ducem la bun sfârşit acest proiect. După mai multe discuţii cu 
legumicultorii din zona, am decis să deschidem acest magazin cu preţuri de producător. 
Poate că vom reuşi să deschidem asemenea puncte de desfacere a produselor de la Matca 
şi in alte locaţii de la nivelul municipiului şi judeţului Galaţi.  

Trebuie să vă spun că locaţia este luată în chirie, iar producătorii plătesc o sumă
destul de mare, din acest motiv voi apela la primarul Dumitru Nicolae şi la Consiliul 
Local Galaţi să găsească o soluţie pentru ca matcaşii să platească totuşi o sumă mai 
mică”. 

În ,,Paradisul legumelor” cumpărătorii gălăţeni pot găsi legume de sezon la cele 
mai mici preţuri. 

 


