Data: 15.09.2010

Comunicat de pres%
Întâlnirea pre(edintelui CJ Gala i, Eugen Chebac, cu primarii comunelor
din jude ul Gala i pentru mobilizarea comunit% ilor locale de a participa
în cadrul proiectul „Let’s Do It, Romania!”
Pre edintele Consiliului Jude ului Gala i, dl. Eugen Chebac, a participat ast zi, 15
septembrie 2010, la o întâlnire cu primarii comunelor din jude ul Gala i pentru a mobiliza
comunit ile locale s participe activ în cadrul proiectului ecologic „Let’s Do It,
Romania!”- cur enie în toat ara într-o singura zi din data de 25 septembrie 2010. La
întâlnire au fost prezen i majoritatea edililor din comunele g l ene, Laura Oanc reprezentanta Funda iei EcoAssist – ini iatorii proiectului, precum i Geanina Han –
directorul Agen iei pentru Protec ia Mediului Gala i.
În cadrul întrevederii au fost stabilite zonele care vor fi cur ate în jude ul Gala i în
data de 25 septembrie i s-au detaliat etapele ac iunii de ecologizare - de la sosirea
voluntarilor i autorit ilor, strângerea de eurilor reciclabile i nereciclabile în saci
separa i i pân la transportatea acestora la bazele de sortare respectiv gropile de gunoi
conforme.
„Pentru a strânge gunoaiele avem nevoie de orice cet ean responsabil care vrea s
se implice activ în cadrul acestui proiect. Am dorit s m întâlnesc cu primarii comunelor
g l ene pentru a transmite o chemare c tre to i locuitorii din cadrul comunit ilor pe care
ei le reprezint . E nevoie s ne unim for ele i s facem un serviciu comun de voluntariat
pentru gestionarea de eurilor la nivelul jude ului Gala i, s fim solidari în rezolvarea unei
probleme care ne afecteaz pe to i. Ca ef al administra iei jude ului Gala i vreau s
promovez orice ac iune care are ca finalitate îmbun t irea traiului de zi cu zi din toate
comunit ile locale. „Let’s Do It Romania!” este un proiect care se va desf ura într-o
singur zi. Îmi doresc ca acest ac iune s fie un semnal de con tientizare a tuturor
cet enilor cu privire la importan a adopt rii unui comportament responsabil fa de
mediu în fiecare zi,” a declarat pre edintele Consiliului Jude ului Gala i, Eugen Chebac.
Consiliul Jude ului Gala i, prin pre edintele Eugen Chebac, a semnat înc de la
începutul acestei luni acordul de parteneriat în cadrul proiectului „Let’s Do It Romania!”
i a manifestat inten ia de a atrage în aceast ac iune de ecologizare principalele institu ii
locale i jude ene.
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