
Asigurări de Sănătate. Ca preşedinte 
al Consiliului Judeţului Galaţi vreau 
ca cele patru unităţi medicale să fie 
eficiente, iar actul medical pentru 
populaţie să fie de cea mai bună 
calitate”, a precizat preşedintele CJ 
Galaţi, Eugen Chebac.  
 Consiliul Judeţului Galaţi a fost 
primul din ţară care încă din perioada 
2000 – 2004 a prevăzut un buget 
separat pentru susţinerea sistemului 
sanitar, respectiv pentru întreţinerea 
clădirilor unităţilor sanitare, repararea şi 
igienizarea secţiilor. 

Spitalele au intrat în 
administrarea 

Consiliului Judeţului 
 Protocoalele de preluare a 4 dintre 
unităţile sanitare din Galaţi au fost 
semnate de către preşedintele Consiliului 
Judeţului, Eugen Chebac şi ministrul 
Sănătăţii, Cseke Attila. 
 Este vorba despre Spitalul de 
Urgenţă Sf. Apostol Andrei, Spitalul de 
Pneumoftiziologie (TBC), Spitalul de Boli 
Infecţioase Sf. Parascheva şi Spitalul de 
Boli Cronice din Iveşti. 
 Potrivit ministrului Sănătăţii, judeţul 
Galaţi este al 20-lea din ţară care 
semnează protocoalele de preluare a 
unităţilor medicale, iar la nivel naţional, la 
această dată, autorităţile locale au 
preluat în proporţie de peste 75% 
spitalele de la minister. 
 „Protocolul de predare-preluare 
a unitţilor sanitare a fost semnat cu 
amendamentul aprobat la ultima 
şedinţă a Consiliului Judeţului Galaţi, 
care face referire la datoriile pe care le 
au aceste unităţi. 
 Legea responsabilităţii fiscale nu 
ne permite să preluăm unităţi cu 
datorii sau penalităţi. Creanţele rămân 
exclusiv în sarcina Ministerului 
Sănătăţii şi a Fondului Unic de 
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Întâlnirea preşedintelui CJ Galaţi 
cu ambasadorul Olandei 

 Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Eugen 
Chebac, s-a întâlnit cu ambasadorul Regatului Ţărilor 
de Jos (Olanda), E.S. Dna. Tanya van Gool, pentru 
prezentarea noului consul onorific al Olandei la 
Constanţa, Dan Coman, în al cărui portofoliu se află şi 
judeţul Galaţi. 
 În discuţiile purtate cu diplomatul olandez, 
preşedintele CJ Galaţi, Eugen Chebac a abordat şi 
subiectul studiului efectuat de specialiştii olandezi şi 
partenerii de la Centrul de Consultanţă Ecologică 
Galaţi privind renaturarea cursului Dunării, studiu care 
a evidenţiat 3 soluţii cu privire la evitarea inundării 
oraşelor Galaţi şi Brăila. 
 „Am ţinut să vin în faţa dumneavoastră cu 
studii concrete, făcute de specialişti. Privesc 
renaturarea Dunării ca pe un proiect de viitor şi 
suportul logistic oferit de Guvernul Olandez este 
unul substanţial. Este un proiect de viitor şi 
trebuie să renaturăm Dunărea pentru că observăm 
că viiturile sunt din ce în ce mai frecvente. S-au 
născut replici şi teorii vis-a-vis de inundarea 
Cotului Pisicii, dar eu cred că studiul făcut trebuie 
parcurs cu atenţie pentru că este făcut de 
specialişti şi oferă soluţii care ar diminua 

pagubele pe care inundaţiile le produc, iar costul 
implementării lui este mai mic decât aceste pagube”, a 
precizat preşedintele CJ, Eugen Chebac. 
 Studiul a fost făcut după inundaţiile din 2005 şi 2006 
şi a fost susţinut financiar de partea olandeză. Proiectul a 
fost angajat de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile 
din România. 

Deschiderea Consulatului României de la Cahul 
 Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Eugen 
Chebac, a participat şi în calitate de preşedinte al 
Euroregiunii „Dunărea de Jos”, la deschiderea 
Consulatului României de la Cahul, Republica Moldova. 
„Deschiderea Consulatului de la Cahul este pentru 
România, dar şi pentru Euroregiunea Dunărea de Jos un 
pas important pentru strângerea legăturilor între România 
şi Republica Moldova. 
 Se consolidează astfel podul peste Prut care oferă 
acces liber fraţilor noştri spre Uniunea Europeană”, a 
precizat preşedintele CJ Galaţi, Eugen Chebac. Înaintea 
evenimentul care a avut loc la Cahul, la începutul lunii 
aprilie, preşedintele Eugen Chebac a avut o întâlnire cu 
Genţiana Şerbu, consulul general al Consulatului 
României la Cahul, moment în care s-au pus bazele 
colaborării CJ cu reprezentanţa ţării noastre în Raionul 
Cahul, Republica Moldova. De altfel, colaborarea dintre 
Consiliul Judeţului Galaţi şi Consiliul Raional Cahul este 

una susţinută şi de lungă durată, parteneriatul dintre cele două administraţii ducând la atragerea multor proiecte cu 
finanţare europeană care au vizat buna vecinătate dintre România şi Republica Moldova. Circumscripţia consulară a 
Consulatului General al României de la Cahul cuprinde raioanele Basarabeanca, Cahu, Cantemir, Cimişlia, Leova, 
Taraclia, Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia. Raioanele Cantemir şi Cahul fac parte şi din structura 
„Euroregiunii Dunărea de Jos”. Sediul Cosulatului General al României de la Cahul este situat pe strada B. P. 
Haşdeu nr. 11, website-ul oficiului consular fiind http://cahul.mae.ro. Consulatul General al României de la Cahul 
îndeplineşte întreaga gamă de servicii consulare prevăzută de instrumentele judiciare internaţionale şi de legislaţia 
naţională pentru cetăţenii situaţi în circumscripţia sa consulară. Prin deschiderea consulatului de la Cahul se asigură 
o prezenţă consulară echilibrată în zonă, cu avantaje pentru beneficiarii serviciilor consulare, inclusiv pentru 
scurtarea termenelor de soluţionare a cererilor.  

http://cahul.mae.ro
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Reabilitarea şi 

modernizarea DJ 251 

 
Consiliul Judeţului Galaţi a 
aprobat proiectul tehnic 
pentru reabil itarea şi 
modern izare drumulu i 
j u d e ţ e a n  2 5 1  î n t r e 
municipiile Tecuci şi Galaţi, 
de la km 1+796 metri - limita 
intravilan Tecuci şi km 
24+000 metri - comuna 
Cudalbi. ) Judeţul Galaţi. 
Valoarea investiţiei este de 
peste 76,2 milioane de lei, 
urmând a se realiza 
structura rutieră, precum şi 
cea pentru casetele de 
lărgire a drumului şi cea 
pentru acostamente, dar şi 
lucrări de scurgere a apei, 
montarea de parapeţi 

metalici, trotuare pe raza 
localitǎţii Matca, pe ambele 
pǎrţi ale drumului, şi 
consolidarea şi reabilitarea 
podului din beton armat 
existent la km 7+290 metri 
peste pârâul Corozel. 

 
S-a înfiinţat Asociaţia 

Ecoserv 
 
În şedinţa din luna iulie 
2010, plenul Consiliului 
Judeţului Galaţi a votat 
înfiinţarea Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară 
Ecoserv Galaţi. Consiliul 
Judeţului Galaţi, împreună 
cu unităţile administrativ-
teritoriale din judeţul Galaţi, 
s-au asociat şi au hotărât 
înfiinţarea acestei asociaţii 

în scopul realizării 
unui proiect de 
interes comun, 
r e s p e c t i v 
„ M a n a g e m e n t u l 
i n t e g r a t  a l 
deşeurilor în judeţul 
Galaţi”. Proiectul va 
fi depus, în vederea 
obţinerii finanţării 
i n v e s t i ţ i i l o r 
necesare pentru 
conformare, prin intermediul 
Programului Operaţional 
Sectorial Mediu 2007-2013. 
Asociaţia are ca scop şi 
implementarea şi operarea 
unui sistem integrat de 
management al deşeurilor, 
eficient din punct de vedere 
ecologic şi conform cu 
preveder i le  leg is la ţ ie i 

naţionale şi comunitare în 
d o m e n i u l  g e s t i u n i i 
deşeurilor, ale Strategiei 
naţionale pentru gestionarea 
deşeurilor şi ale Planului 
judeţean de Gestionare a 
Deşeurilor din judeţul Galaţi, 
în vederea protejăr i i 
mediului şi a sănătăţii 
populaţiei. 

 Consiliul Judeţului Galaţi a organizat la Farmacia 
Ţinc, unde se află şi sediul Asociaţiei de Cooperare 
Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos”, o 
întâlnire a ONG-urilor gălăţene cu reprezentanţii CJ. Nu 
este prima întâlnire de acest fel, Consiliul Judeţului 
organizând lunar astfel de activităţi, însă elementul de 
noutate a fost dat de locaţia aleasă şi de implicarea în 
organizare a Asociaţiei „Euroregiunea Dunărea de Jos” – 
structură nou înfiinţată, menită să reprezinte la nivel 
nonguvernamental toţi membrii Euroregiunii „Dunărea de 
Jos”. 
 „Încă de la înfiinţarea Asociaţiei am declarat că 
aceasta nu va avea rol decorativ, ci va trebui să se 
implice în toate domeniile vieţii publice din regiunile 
membre. Asociaţia este un ONG, deci începutul l-a 
făcut în mijlocul ONG-urilor, iar rolul său va fi de a 
cataliza ativitatea societăţii civile din Galaţi şi de a 
aduce laolaltă ONG-uri din toate cele 6 regiuni 
membre. Sprijinim activitatea ONG-urilor gălăţene 
direct ca şi autoritate publică, dar prin Asociaţia 
„Euroregiunea Dunărea de Jos” putem crea o 
adevărată reţea de cooperare cu cele din Ucraina şi 

R. Moldova”, a declarat Eugen Chebac, preşedintele 
Consiliului Judeţului Galaţi şi al Euroregiunii „Dunărea de 
Jos”.  
 Tema propusă pentru întâlnirea cu ONG-urile a 
fost „Oportunităţi de colaborare şi finanţare pentru 
sectorul non-guvernamental” şi a cuprins atât prezentări 
ale programelor de finanţare europeană active cît şi 
sesiuni de lucru în cadrul cărora s-au formulat idei de 
proiecte ce pot fi finanţate în cadrul acestor programe. 
Pe lângă prezentările teoretice şi sfaturile practice 
referitoare la programele de finanţare, s-a formulat şi 
oferta concretă a Asociaţiei „Euroregiunea Dunărea de 
Jos” şi a reprezentanţilor Consiliului Judeţului Galaţi de a 
sprijini ONG-urile în identificarea de parteneri din R. 
Moldova şi Ucraina pentru realizarea de proiecte în 
cadrul Programului Comun România – Ucraina – R. 
Moldova. 
 O altă idee care s-a desprins din aceste discuţii a 
vizat şi necesitatea îmbunătăţirii comunicării între 
structurile nonguvernamentale din judeţul Galaţi aşa 
încât fiecare să poată învăţa din experienţa celeilalte, 
sprijinindu-se reciproc pentru a ajuta, astfel, la 
dezvoltarea fiecărei structuri în particular şi a judeţului în 
general. 
 Asociaţia de Cooperare Transfrontalieră 
„Euroregiunea Dunărea de Jos” a luat fiinţă în anul 2009 
avînd ca mambrii fondatori regiunile membre ale 
euroregiunii „Dunărea de Jos” (judeţele Galaţi, Brăila, 
Tulcea din România, Raioanele Cahul şi Cantemir din R. 
Moldova şi Regiunea Odesa din Ucraina). Preşedinţia 
Euroregiunii „Dunărea de Jos” a şi a Asociaţiei amintite 
se află la Galaţi fiind exercitată de Preşeditele Consiliului 
Judeţului Galaţi, dl. Eugen CHEBAC. Sediul  Asociaţiei 
se află în str. Eroilor nr. 64 (fosta Farmacie Ţinc, la 
parter). 



Proiectele de hotarâri înscrise pe ordinea de zi 
a şedinţei Consiliului Judeţului Galaţi 

din luna iulie 2010 
 Aprobarea Programului de gestionare a calităţii aerului pentru indicatorul pulberi în suspensie – fracţiunea PM 10 la nivelul 

localităţilor Galaţi, Şendreni şi Vînători din judeţul Galaţi pentru perioada 2010 – 2013; 

 
Trecerea unor imobile din domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Spitalului „Sf. Anton” Nicoreşti, în domeniul public al 

comunei Poiana şi administrarea Consiliului Local al Comunei Poiana, judeţul Galaţi; 

 
Trecerea din domeniul public al comunei Corni şi administrarea Consiliului Local al comunei Corni în domeniul public al judeţului 

Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţului Galaţi a drumului DC 12 – Urleşti (DJ 251 F - km 10+000) – DJ 251 G (km 7+200); 

 
Trecerea din domeniul public al Judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţului Galaţi în domeniul public al Comunei Corni şi 

administrarea Consiliului Local al Comunei Corni, judeţul Galaţi a unui sector din drumul DJ 251 F;  

 
Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru execuţia obiectivului de investiţie “REABILITARE ŞI 

MODERNIZARE DJ 251 ÎNTRE MUNICIPIILE TECUCI ŞI GALAŢI, KM. 1+796 (limita intravilan Tecuci) şi KM. 24+000 

(comuna Cudalbi) JUDEŢUL GALAŢI”; 

 
Aprobarea Proiectului Tehnic pentru execuţia obiectivului de investiţie “REABILITARE ŞI MODERNIZARE DJ 251 ÎNTRE 

MUNICIPIILE TECUCI ŞI GALAŢI, KM. 1+796 (limita intravilan Tecuci) şi KM. 24+000 (comuna Cudalbi) JUDEŢUL 

GALAŢI”; 

 
Asocierea judeţului Galaţi cu unităţile administrativ-teritoriale din judeţ, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară ECOSERV GALAŢI; 

 
Participarea judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţului Galaţi, cu aport în numerar la majorarea capitalului social al S.C. Apă Canal S.A 

Galaţi, în vederea înfiinţării Operatorului Regional; 

 
Prelungirea exercitării temporare a funcţiei publice de conducere vacante de Director executiv al Camerei Agricole a Judeţulu i Galaţi 

de către domnul Dima Floricel Maricel, consilier, clasa l, grad superior, treapta 1, în cadrul Camerei Agricole a Judeţului Galaţi; 

 
Înlocuirea reprezentantului supleant al Colegiului Medicilor Galaţi în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Pneumoftiz iologie 

Galaţi; 

 
Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţului Galaţi în Consiliul de Administraţie al Spitalului General Căi Ferate Galaţ i; 

 
Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţului Galaţi în Consiliul de Administraţie al Spitalului Militar de Urgenţă „Dr. Aristide 

Serfioti” Galaţi; 

 
Constituirea comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile, în vederea declarării utilităţii publice a unui teren în suprafaţă de 854,07 

m.p., dintr-un imobil situat în municipiul Galaţi, str. Domnească nr. 91; 

 
Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr. 108 din 28.10.2008 privind stabilirea componenţei nominale a Comisiei de 

reconstituire a vechimii în muncă de pe lângă Consiliul Judeţului Galaţi; 

 
Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse. 
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