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Comunicat de Presă

Inaugurare sediu Primărie şi Şcoală Gimnazială - comuna Cuza Vodă

Din această săptămână cei peste 3.000 de locuitori ai comunei Cuza Vodă au un sediu 

modern în care va funcţiona Primăria dar şi o şcolă de nivel european, la capitolul dotări. 

Administraţia locală a comunei Cuza Vodă va funcţiona într-o locaţie care se întinde pe o 

suprafaţă de peste 150 de metri pătraţi şi care reuneşte, în noul edificiu, Casa Căsătoriilor, 

Biroul Agricol, Biroul pentru Situaţii de Urgenţă, etc. Tot în comuna Cuza Vodă a fost 

inaugurată şi noua locaţie în care va funcţiona Şcoala Gimnazială „Elena Doamna”, o clădire 

modernă, cu etaj, care are 8 săli de clasă, 3 laboratoare şi o sală de sport. Construită pe o 

suprafaţă de peste 1500 metri pătraţi, noua şcoală răspunde cerinţelor educaţionale a celor 364 

de copii, clasele I - VIII şi grupele de grădiniţă, din comuna Cuza Vodă.

Prezent la eveniment Eugen Chebac, preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, a declarat: 

„La această dată locuitorii comunei Cuza Vodă beneficiază de una dintre cele mai moderne 

primării de la nivelul judeţului Galaţi, o primărie cu adevărat europeană, edificiu realizat printr-

un efort susţinut al tuturor celor implicaţi în actul administrativ. Şi copiii din comună aveau 

nevoie de un spaţiu adecvat procesului educaţional, şcoala pe care am inaugurat-o astăzi 

oferindu-le pe deplin condiţiile necesare desfăşurării orelor de curs. Şi, aşa cum am promis încă

de la începutul mandatului, lucrurile importante pentru mediul rural, nu se opresc aici. Astfel 

vom reabilita drumul judeţean până la Tecuci, prima etapă fiind Izvoarele – Cudalbi, iar cea de-

a doua etapă, Matca – Tecuci. Sper ca anul viitor să demarăm lucrările de canalizare, extindere 

alimentare cu apă şi staţie de epurare pentru Izvoarele, Slobozia, Cuza Vodă şi Pechea, cu 

finanţare prin Programul European de Dezvoltare Rurală”. 


