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Comunicat de Pres&

Începând de ast zi, în Pia a Central a municipiului Gala i func ioneaz un
magazin agroalimentar în care î i vând produsele legumicultorii din localitatea Matca.
Produc torii ofer g l enilor vinete, ardei, castrave i, ro ii, etc., de cea mai bun calitate
i la cele mai bune pre uri.
Asocia ia Produc torilor de Legume din comuna Matca, care num r 200 de
persoane, a decis ca prin închirierea unui spa iu în Pia a Central , s î i valorifice, la
pre uri de produc tor, o parte din marfa produs în solarii.
Autorit ile g l ene au precizat c vor depune eforturi concertate, ca în viitorul
apropiat asemenea magazine s fie deschise i în celelalte pie e de la nivelul municipiului,
în care s fie vândute produse de la Matca.
Prezent la eveniment, pre edintele Consiliului Jude ului Gala i, Eugen Chebac, a
declarat: „Este un proiect mai vechi care îns s-a materializat ast zi, prin deschiderea
acestui magazin în care g l enii pot g si produse române ti, de la Matca, de o calitate
irepro abil . A a cum bine ti i, în perioada 2000-2004, la Matca ar fi trebuit s fie
deschis un parc agroindustrial, din p cate legisla ia i lipsa surselor de finan are, ne-au
impiedicat s ducem la bun sfâr it acest proiect. Dup mai multe discu ii cu
legumicultorii din zona, am decis s deschidem acest magazin cu pre uri de produc tor.
Poate c vom reu i s deschidem asemenea puncte de desfacere a produselor de la Matca
i in alte loca ii de la nivelul municipiului i jude ului Gala i.
Trebuie s v spun c loca ia este luat în chirie, iar produc torii pl tesc o sum
destul de mare, din acest motiv voi apela la primarul Dumitru Nicolae i la Consiliul
Local Gala i s g seasc o solu ie pentru ca matca ii s plateasc totu i o sum mai
mic ”.
În ,,Paradisul legumelor” cump r torii g l eni pot g si legume de sezon la cele
mai mici pre uri.
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