Data: 29.09.2010

Comunicat de pres$
Întâlnirea pre'edintelui CJ Gala i, Eugen Chebac, cu delega ia
Consiliului Regional Aquitaine – Fran a,
în cadrul proiectului de cooperare descentralizat$ 2009-2010
Pre edintele Consiliului Jude ului Gala i, dl. Eugen Chebac, a participat ast zi, 29
septembrie 2010, la o întâlnire de lucru cu delega ia Consiliului Regional Aquitaine –
Fran a, ac iune înscris în misiunea de evaluare din cadrul proiectului de cooperare
descentralizat 2009-2010. Delega ia francez a fost condus de domnul Jean-Michel
Arrive, directorul Departamentului Afaceri Europene i Interna ionale din cadrul
Consiliului Regional Aquitaine, înso it de al i cinci reprezentan i francezi din diferite
domenii de activitate. La întâlnire au mai fost prezen i, al turi de reprezentan ii
Consiliului Jude ului Gala i i dl. Aurel Nechita – decanul Facult ii de Medicin Gala i,
dl. Floricel Dima – directorul Camerei Agricole a Jude ului Gala i, dl. Eugen Zaharia –
directorul Admninistra iei Pie elor Agroalimentare Gala i, dl. R ducan Oprea - decanul
Facult ii de Drept Gala i, d-na Violeta Pu ca u – prodecanul Facult ii de Drept Gala i i
dr. Nicolae Bacalba a, responsabil proiect din partea Facult ii de Medicin Gala i.
În cadrul întrevederii au fost reliefate rezultatele ob inute în cei zece ani de
cooperare i colaborare dintre Consiliul Jude ului Gala i i Consiliul Regional Aquitaine,
fiind subliniate realiz rile din domeniul s n t ii, agriculturii i al educa iei.
„Au trecut deja zece ani de când colabor m cu Regiunea Aquitaine din Fran a i
pot spune c a fost un deceniu de munc în beneficiul locuitorilor din Gala i dar i din
Regiunea Aquitaine. La Gala i avem acum Facultate de Medicin , colabor m intens în
domeniul agricol, precum i în domeniul educa iei prin participarea elevilor din Gala i la
stagii de preg tire în Fran a. De acum înainte trebuie s ne ax m în colaborarea noastr
cu Regiunea Aquitaine pe aprofundarea regionaliz rii pentru c acest proces va fi
implementat în România cât de curând, iar jude ul Gala i va fi un centru regional
important al rii noastre. De aceea experien a p r ii franceze în domeniul regionaliz rii
este deosebit de important pentru formarea func ionarilor din administra ia jude ului
Gala i i vom insera în proiectul de cooperare pentru perioada 2011-2013 o activitate
specific ”, a declarat pre edintele Consiliului Jude ului Gala i, Eugen Chebac.
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