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Comunicat de presă

Participarea preşedintelui Consiliului Judeţului Galaţi, Eugen Chebac, la 
investirea oficială a primarului comunei Schela, Petrea Maricel 

 

Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Eugen Chebac, a participat în data de 20 
octombrie 2010, la investirea oficială a lui Petrea Maricel în funcţia de primar al comunei 
Schela, judeţul Galaţi, ales în urma alegerilor locale desfăşurate pe 26 septembrie 2010. 

„Primarul comunei Schela, Petrea Maricel, va avea în mine, ca preşedinte al 
Consiliului Judeţului Galaţi, un susţinător de încredere în dezvoltarea comunităţii pe care 
o reprezintă. Pentru mine, importantă este bunăstarea locuitorilor acestui judeţ, indiferent 
de culoarea politică a primarului. Cu toţii suntem înainte de toate oameni şi numai 
implicându-ne în proiecte care vizează direct sau indirect cetăţenii putem schimba în bine 
viaţa acestora. Localitatea Schela este una frumoasă, în care s-au realizat multe lucruri 
pentru comunitate şi vreau ca acest lucru să continue prin noul primar. Petrea Maricel, ca 
primar al comunei, nu trebuie să uite de unde a plecat şi întotdeauna să asculte glasul 
oamenilor care i-au acordat încrederea lor. Acesta este secretul reuşitei în administraţia 
locală: să nu înşeli niciodată încrederea celor care te-au ales,” a declarat preşedintele 
Consiliului Judeţului Galaţi, Eugen Chebac. 

După depunerea jurământului în faţa Consiliului Local al comunei Schela, primarul 
Petrea Maricel a declarat: „Vreau ca, împreună cu membrii Consiliului Local al comunei 
Schela, să fim o echipă şi să continuăm proiectele aflate în derulare. Îl pot asigura pe 
dl.Eugen Chebac, preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, că voi fi un partener activ în 
promovarea de proiecte europene care să devolte şi mai mult comuna. Le mulţumesc 
tuturor locuitorilor din Schela şi Negrea şi vreau să le spun că vor avea un primar pentru 
comunitate, aşa cum a fost întotdeauna în comuna Schela.”  

 


