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Comunicat de presă
Donaţiile botoşănenilor au plecat către Pechea
În această dimineaţă două camioane ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
au fost încărcate cu ajutoarele colectate în săptămâna ce a trecut, pentru a pleca spre
judeţul Galaţi. Botoşănenii s-au mobilizat exemplar şi au făcut posibilă strângerea a 1000
de litri de apă minerală, a 600 de conserve, aproape 500 de litri de ulei, peste 600 de
kilograme de făină de grâu şi porumb, o jumătate de tonă de zahăr, 500 de saci de
îmbrăcăminte, pături, covoare şi zeci de litri de săpun lichid. Lista mai cuprinde o
întreagă serie de alte alimente, 8 frigidere dar şi suma de circa 5.000 de lei.
493 de persoane fizice din Botoşani au depus ajutoare la corturile amenajate în
faţa prefecturii, iar militarii şi lucrătorii ISU le-au ticsit, încărcând la maxim cele două
camioane cu o capacitate de 25 de metri cubi fiecare.
„Au răspuns la apelul nostru şi multe instituţii, dar şi agenţi economici cărora
cei năpăstuiţi le vor mulţumi la primirea ajutoarelor. Am rugat să nu se inscripţioneze
pe pachete de la ce instituţie provin, la Galaţi să se ştie doar că vin din partea judeţului
Botoşani.”, a declarat astăzi prefectul Costică Macaleţi.
Camioanele ISU vor merge pe ruta Botoşani- Târgu Frumos – Bacău – Tecuci –
Pechea, comună unde se vor preda bunurile şi banii, pe baza documentelor, către primărie
şi comisia locală pentru situaţii de urgenţă. De aici, donaţiile vor ajunge direct la familiile
afectate de puhoaiele de apă din 12 septembrie, când 9 oameni şi-au pierdut viaţa şi sute
de gospodării au fost distruse mai mult sau mai puţin. Ploile au depăşit atunci peste 100
de litri pe metru pătrat şi au lăsat în urmă noroaie şi suferinţă.
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