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Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Eugen Chebac, a inspectat, la finele 
săptămânii trecute, zona lucrărilor de pe DJ 242 C, unde se efectuează lucrări pe 
tronsoanele: DJ 242 B - Aldeşti (km 15+200 si km 19+318) şi Lungeşti - Docăneasa. Suma 
alocată de Consiliul Judeţului Galaţi, pentru porţiunea DJ 242 B - Aldeşti, este de 745.265 
lei. 
 "După cum i-am obişnuit pe locuitorii judeţului Galaţi, cu prezenţa mea la fiecare 
investiţie care se derulează, aşa am făcut şi astăzi împreună cu preşedintele Consiliului 
Judeţean Vaslui şi cu domnul senator Aristide Roibu. Am venit aici la limita judeţului Galaţi
cu judeţul Vaslui, între Lungeşti şi Docăneasa, pentru a vedea cum merg lucrările", a 
subliniat preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Eugen Chebac. 
 Acesta a adăugat că din ultimele estimări făcute de specialiştii din cadrul societăţii 
Drumuri şi Poduri, în cursul zilei de astăzi (luni – 24 noiembrie 2008) vor fi finalizaţi şi cei 
600 de metri dintre podul de la Lungeşti şi Docăneasa, o zonă foarte circulată de locuitorii 
celor două judeţe. 
 La vizita din teren a fost prezent şi Vasile Mihalachi, preşedintele Consiliului 
Judeţean Vaslui. Acesta a precizat că în actualul mandat, între Galaţi şi Vaslui, există o
colaborare excelentă care se va vedea şi în investiţiile ce vor fi realizate în infrastructură.
„Aşteptăm această corelare între cele două judeţe de câţiva ani buni. Ne bucură faptul că am 
reuşit ca aceste drumuri să le trecem la Drumuri Naţionale, şi astfel mai scăpăm şi noi de 
povara banilor pe drumurile judeţene. Mă bucură realizarea, dar mai ales mă bucură faptul 
că am reuşit astăzi să mă întâlnesc cu preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi şi că începem 
o colaborare şi pe partea aceasta, Vinderei spre Galaţi”, a mai subliniat şeful CJ Vaslui, 
Vasile Mihalachi. 
 Colaborarea dintre cele două judeţe a fost marcată şi de prezenţa senatorului 
Aristide Roibu, care a contribuit în mare parte la dezvoltarea acestor legături dintre Galaţi şi
Vaslui. 
 „Spiritul de solidaritate dintre judeţul Vaslui şi judeţul Galaţi, dintre cele două
Consilii Judeţene a căror preşedinţi aparţin PSD, demonstrează ceea ce în principiu partidul 
nostru promovează, solidaritatea dintre oameni şi rezolvarea problemelor celor mulţi. Va 
mulţumesc domnule preşedinte şi suntem întotdeauna şi noi alături de dumneavoastră,
pentru toate problemele limitrofe dintre noi, pentru ca acestea să fie rezolvate în folosul 
cetăţenilor", a concluzionat senatorul Aristide Roibu. 
 


