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Comunicat de presă

Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Eugen Chebac, împreună cu 
preşedintele Consiliului Raional Cahul, Gheorghe Vasilachi, au participat la 
conferinţa „Un drum spre Europa”, dedicată deschiderii oficiale a DJ 242 E Oancea – 
Roşcani. 
 Proiectul, având o valoare de 372.550 euro, îşi propune să asigure 
îmbunătăţirea coerenţei infrastructurii locale de transport şi a nivelului de 
accesibilitate a punctului de trecere a frontierei Cahul – Oancea, prin reabilitarea 
sectorului de drum dintre km 10+900 şi km 15+300 al DJ 242 E, Oancea – Roşcani. 
 „Întotdeauna noi am căutat ca în cadrul Programului de Dezvoltare România – 
Moldova, pe finanţările în cadrul programului PHARE CBC 2004 - 2006 să
dezvoltăm cu prioritate infrastructura rutieră şi pentru că suntem într-un parteneriat 
cu colegii noştri din Consiliul Raional Cahul am căutat să selectăm acele segmente 
care au adresabilitate atât pentru locuitorii judeţului Galaţi cât şi pentru locuitorii din 
Republica Moldova, din Raionul Cahul. Este un  drum care scurtează foarte mult 
distanţa între punctul vamal Oancea şi interiorul judeţului şi de ce nu legătura cu 
celelalte judeţe şi drumurile europene şi asigură tranzitarea unui număr mai mare de 
mărfuri prin vama Oancea, în condiţii de calitate”, a precizat preşedintele Consiliului 
Judeţului Galaţi, Eugen Chebac. 
 La rândul său, preşedintele Consiliului Raional Cahul, Gheorghe Vasilachi, a 
subliniat buna colaborare pe care o are cu preşedintele CJ Galaţi, Eugen Chebac şi
rolul principal pe care îl poartă schimbul de experienţă cu funcţionarii CJ Galaţi în 
pregătirea Raionului Cahul în atragerea şi implementarea de fonduri europene. 
 „Astăzi asistăm din nou la o măsură destul de importantă. Eu cred că avem o 
toamnă destul de mănoasă, roditoare în închiderea de proiecte şi lansarea altor 
proiecte. Eu de data aceasta sunt prezent cu o echipă de funcţionari publici, inclusiv 
şi primari din comunele Raionului Cahul şi venim să învăţăm să preluăm din 
experienţa colegilor noştri de la Consiliului Judeţului Galaţi de a scrie proiecte, de a 
le implementa şi de a fi beneficiari la unele dintre aceste proiecte. De aceea cred eu 
că în cele câteva zile în care vom fi prezenţi la Galaţi vom putea să acumulăm o
destul de importantă experienţă de lucru în acest domeniu”, a precizat preşedintele 
Consiliului Raional Cahul, Gheorghe Vasilachi. 


