
 
Botoșani, 21 Februarie 2017 

COMUNICAT DE PRESĂ 

Delega ție ucrainean ă, în vizit ă la CJ Boto șani 

La invitația Președintelui Costică MACALEȚI, Consiliul Județean Botoșani a 
primit, astăzi, vizita unei delegații din Raionul Hliboca, Regiunea Cernăuți, Ucraina. 

Delegația ucraineană a fost condusă de vicepreședintele Consiliului Raional 
Hliboca,  domnul Vitalii GUMENNÂI, iar din partea Consiliului Județean Botoșani au 
fost prezenți la eveniment d-l. Costică MACALEȚI – președinte, d-l. Dorin BIRTA- 
vicepreședinte, d-na. Otilia MORUZ – director executiv, d-na Cristina NICUȚĂ – șef 
de cabinet al președintelui, d-l. Iulian MICU– director executiv Direcția Servicii 
Publice. 

Întâlnirea a fost marcată de o atmosferă prietenească, în care oaspeții au 
vorbit despre importanța relațiilor dintre România și Ucraina în general și dintre cele 
două regiuni transfrontaliere Botoșani (RO) – Cernăuți (UA), în special. 

Dezbaterea s-a focusat pe proiectul de management al deșeurilor 
implementat de județul Botoșani, intitulat ”Sistem Integrat de Management al 
Deșeurilor în Județul Botoșani”, a cărui scurtă prezentare a fost susținută de d-l 
Iulian Micu, director executiv în cadrul Direcției Servicii Publice a Consiliului 
Județean.  

,,Suntem încânta ți de invita ția d-lui pre ședinte. Ne-am exprimat dorin ța 
și speran ța într-o colaborare fructuoas ă pe viitor. Am discutat despre 
posibilitatea derul ării unor proiecte comune” , a declarat Vitalii GUMENNÂI, 
vicepreședintele Raionului Hliboca. 

Vizita delegației ucrainene în județul Botoșani, a continuat cu o deplasare la 
Centrul Integrat de Management al Deșeurilor de la Stăuceni. 

În finalul întâlnirii oficiale, președintele CJ Botoșani, d-l Costică Macaleți, le-a 
mulțumit pentru prezența la Botoșani:  

„V ă mul țumesc pentru c ă ați  acceptat invita ția  noastr ă. Îmi reafirm 
dorin ța de a extinde demersurile începute ast ăzi și de a coopera pentru 
elaborarea unui plan comun de ac țiune pentru îmbun ătățirea condi țiilor de 
mediu în zona transfrontalier ă”,  a declarat președintele Consiliului Județean 
Botoșani, domnul Costică Macaleți.  
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