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Comunicat de Pres'
Inaugurare sediu Prim'rie )i *coal' Gimnazial' - comuna Cuza Vod'
Din aceast s pt mân cei peste 3.000 de locuitori ai comunei Cuza Vod au un sediu
modern în care va func iona Prim ria dar i o col de nivel european, la capitolul dot ri.
Administra ia local a comunei Cuza Vod va func iona într-o loca ie care se întinde pe o
suprafa

de peste 150 de metri p tra i i care reune te, în noul edificiu, Casa C s toriilor,

Biroul Agricol, Biroul pentru Situa ii de Urgen , etc. Tot în comuna Cuza Vod a fost
inaugurat

i noua loca ie în care va func iona )coala Gimnazial „Elena Doamna”, o cl dire

modern , cu etaj, care are 8 s li de clas , 3 laboratoare i o sal de sport. Construit pe o
suprafa

de peste 1500 metri p tra i, noua coal r spunde cerin elor educa ionale a celor 364

de copii, clasele I - VIII i grupele de gr dini , din comuna Cuza Vod .
Prezent la eveniment Eugen Chebac, pre edintele Consiliului Jude ului Gala i, a declarat:
„La aceast dat locuitorii comunei Cuza Vod beneficiaz de una dintre cele mai moderne
prim rii de la nivelul jude ului Gala i, o prim rie cu adev rat european , edificiu realizat printrun efort sus inut al tuturor celor implica i în actul administrativ. )i copiii din comun aveau
nevoie de un spa iu adecvat procesului educa ional, coala pe care am inaugurat-o ast zi
oferindu-le pe deplin condi iile necesare desf ur rii orelor de curs. )i, a a cum am promis înc
de la începutul mandatului, lucrurile importante pentru mediul rural, nu se opresc aici. Astfel
vom reabilita drumul jude ean pân la Tecuci, prima etap fiind Izvoarele – Cudalbi, iar cea dea doua etap , Matca – Tecuci. Sper ca anul viitor s demar m lucr rile de canalizare, extindere
alimentare cu ap

i sta ie de epurare pentru Izvoarele, Slobozia, Cuza Vod

i Pechea, cu

finan are prin Programul European de Dezvoltare Rural ”.
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