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Comunicat de presă

Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Eugen Chebac, participă, în perioada 
26 – 28 noiembrie 2008, la prima Adunare Generală a Euroregiunii „Marea Neagră”. 
 Pe ordinea de zi a şedinţei Adunării Generale a Euroregiunii „Marea Neagră”
se află mai multe puncte importante de dezbatere, discuţiile urmând să se finalizeze 
cu adoptarea mai multor decizii. Astfel, se vor lua decizii referitoare la modalitatea şi
condiţiile de admitere de noi membri în cadrul Euroregiunii, constituirea celor 4 
comisii ale acestei structuri, precum şi aprobarea bugetului si organigramei de 
funcţionare. 
 Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Eugen Chebac, a subliniat, în 
deschiderea şedinţei, importanţa cooperării în zona Mării Negre, precum şi interesul 
judeţului Galaţi de a atrage fonduri prin intermediul Euroregiunii, ţinând cont că la 
Galaţi există cel mai mare port din zona Dunării Maritime. 
 „Susţinem cooperarea în Euroregiunea Marea Neagră pentru că această
structură reprezintă o foarte bună platformă pentru atragerea fondurilor europene atât 
de necesare dezvoltării noastre. Galaţiul este cel mai mare port la Dunărea Fluvio-
Maritimă şi acest fapt ne face eligibili pentru foarte multe proiecte ce urmează să se 
deruleze în cadrul Euroregiunii. Ne pregătim să atragem banii europeni mai ales că
anul 2009 reprezintă anul în care se va lansa oficial Programul de Cooperare 
Transfrontalieră la Marea Neagră”, a precizat preşedintele CJ Galaţi, Eugen Chebac. 
 Consiliul Judeţului Galaţi este membru fondator al Euroregiunii „Marea 
Neagră”, preşedintele Eugen Chebac fiind şi preşedintele Comisiei de Cenzori în 
cadrul acestei structuri. 
 
Informaţii de background: 
Euroregiunea „Marea Neagră” a luat fiinţă odată cu semnarea Actului Constitutiv şi
al Statutului său, pe data de 26 septembrie 2008, la Varna, în Bulgaria. Tot atunci, 
preşedintele CJ Constanţa, Nicuşor Constantinescu, a fost ales, pentru un mandat de 
doi ani, preşedintele Euroregiunii „Marea Neagră”. 


