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Interven ia pre edintelui CJ Gala i, Eugen Chebac în cardul
întâlnirii de lucru privind strategia Dun#rii împotriva inunda iilor
Pre edintele Consiliului Jude ului Gala i, Eugen Chebac, a
participat ast zi la întâlnirea de lucru a reprezentan ilor administra iilor
locale din jude ele Gala i, Br ila i Tulcea cu reprezentan ii
guvernamentali angrena i în elaborarea unei strategii de ap rare
împotriva inunda iilor provocate de Dun re.
„Dac# pe timpul verii, atunci când am avut o situa ie de for #
major#, discutam aceast# strategie sub presiunea timpului i a
apei, acum întâlnindu-ne putem s# dezleg#m problematica prin
abordarea ei în dou# segmente, unul pe termen scurt, pentru
ap#rare i unul pe termen lung. Acum c#ut#m s# g#sim solu iile,
s# vedem care sunt punctele tari i cele slabe, pentru c# decizia
va fi luat# prin dezbatere public#. S-a stabilit ca deadline luna mai,
ca apoi strategia s# intre în dezvatere public#. Suntem autorit# ile
locale din cele trei jude e pentru c# gândim ac iunea în comun i
nu separat, pe patripriuri locale. Este un lucru pe care l-am salutat
mereu i nu a vrea s# se induc# în opinia public# faptul c# ar
avea ceva Br#ila cu Gala iul, Gala iul cu Tulcea i Tulcea cu to i
ceilal i. Cum am procedat i în var# am reu it s# inem cele trei
ape în matca lor i a a vom face i pe viitor, f#r# a avea ac iuni în
detrimentul celorlaltor comunit# i locale”, a precizat pre edintele
Consiliului Jude ului Gala i, Eugen Chebac.
Pre edintele CJ Gala i a mai spus i c problemele pe râul Siret
sunt aproape rezolvate, prin terminarea de c tre Apele Române a
por iunii de dig de la Cosme ti i a construc iei hidrocentralei din
ceast zon , dar i prin finalizarea digului de la )endreni.
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