
fost îndelung aplaudate de cei 
prezenţi în Grădina Publică, fie 
că au fost mici sau mari. Nici 
surprizele actorilor Teatrului de 
Păpuşi Gulliver nu au fost lipsite 
de ovaţiile celor mici şi şi-au 
primit binemeritatele aplauze. 
 
Momentul aşteptaţi de toţi cei 
prezenţi a fost răsplata elevilor 
de la Liceul de Artă Dimitrie 
Cuclin care au câştigat un 
concurs care a dus mai apoi la 
arborarea în Grădina Publică a 
Drapelului Zilei Copilului, semn 
că aici copilăria este sărbătorită 
mereu şi ridicată la mare rang. 
Cei mici au primit creioane, cărţi 
de colorat, steguleţe şi câte o 

diplomă de 
participare 
la 
evenimentul 
dedicat 
copilăriei 
după ce 
s-au 
încolonat 
într-o 
paradă a 
costumelor 
cum numai 
în poveşti se 
văd. 

1 iunie 
Ziua Copilului din Tine! 

 
Zeci de zâne, prinţi, regine, 
ursuleţi, răţuşte, tigri, pinguini, 
Supermani, Albe ca Zăpada, 
spiriduşi şi alte personaje din 
poveşti şi desene animate au 
invadat la început de lună 
Grădina Publică din Galaţi. 

La chemarea Consiliului 
Judeţului Galaţi au răspuns 
peste 500 de astfel de personaje 
care au desenat, au cântat, au 
dansat şi au organizat o paradă 
cum doar cei mici ştiu să o facă. 

 
Drapelul Copiilor 

 
Multe aşteptatele momente 
oferite de reprezentanţii Centrului 
Cultural Dunărea de Jos şi de 
copiii din grădiniţele din judeţ au 
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Expo-Flora - Flori la malul Dunării - la a XV-a ediţie 

 Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi a 
găzduit cea de a XV-a ediţie a manifestării „Expo-Flora - 
Flori la malul Dunării”, eveniment devenit tradiţie pentru 
Secţia Grădina Botanică a muzeului, încă din 1994. , Expo-
Flora reuneşte în fiecare an instituţii publice şi firme private 
de specialitate, precum şi persoane particulare, toate 
iubitoare de frumos şi natură, dorind să prezinte publicului 
noutăţi din domeniul horticulturii şi botanicii, ultimele varietăţi 
vegetale obţinute şi aranjamente florale deosebite. 
 Pentru cea de a XV-a ediţie a manifestării, Secţia 
Grădina Botanică din cadrul Complexului Muzeal de 
Ştiinţele Naturii Galaţi a pregătit un stand special, cu 
tematică inspirată din evoluţia aranjamentelor de ikebana, 
de la cel mai simplu la cel mai complex. 
 „În fiecare an, la Expo Flora, aducem frumuseţe şi 
culoare în sufletele celor care vin la muzeu. Florile fac parte 
din viaţa noastră şi vrem să le oferim gălăţenilor clipe 
frumoase alături de cât mai multe flori”, a declarat Tudoriţa 
Irimia, şef-secţie Grădina Botanică. 
 Timp de trei zile florile au fost vedetele muzeului, cei 
36 de expozanţi - din Galaţi, Piteşti, Ploieşti, Focşani, 
Târgovişte, Aiud, Iaşi, Tulcea, Bârlad,Târgu-Neamţ, 
Fălticeni, Craiova, Vaslui, Cluj-Napoca, Arad, Curtea de 
Argeş, precum şi din Republica Moldova sau Olanda - 
încercând să arate vizitatorilor cât mai multe lucruri noi din 
acest domeniu. „Vrem să oferim tuturor vizitatorilor un 
adevărat spectacol al florilor la cea de a XV-a ediţie a 
expoziţiei. Frumosul, culoarea şi gingăşia, sunt 
caracteristicile întregii manifestări şi suntem siguri că cei 
care ne vor vizita vor aprecia efortul pe care instituţia 
noastră îl depune de 15 ani în slujba publicului. Felicit 
Grădina Botanică pentru perseverenţa şi profesionalismul 
de care a dat dovadă în toţi aceşti ani”, ne-a declarat 
Camelia Burluc, directorul general al Complexului Muzeal de 

Ştiinţele Naturii Galaţi.  
În ziua vernisajului, publicul a fost invitat să urmărească un 
spectacol de dans japonez, oferit de un grup de voluntari de la 
Asociaţia Româno-Japoneză Hymawari din Iaşi, precum şi un 
scurt recital de muzică uşoară susţinut de cunoscutul interpret 
Theodor Munteanu. 
„Pentru că este o sărbătoare a frumosului, am pregătit şi o 
Paradă a Florilor, în care mai mulţi copii îmbrăcaţi în costume 
florale i-au încântat pe cei prezenţi la manifestare. Parada a fost 
organizată în colaborare cu Grădiniţa "Prinţul Fericit" nr. 27, 
Grădiniţa "Mihai Eminescu" nr. 36 şi Grădiniţa "Anastasia" nr. 56 
Galaţi”, ne-a spus documentaristul Florin Matei, purtătorul de 
cuvânt al Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi. 
EXPO FLORA, ediţia a XV-a, s-a desfăşurat în perioada 4 - 6 
iunie 2010.  

Ambulatoriul Spitalului de Urgenţă modernizat cu fonduri europene 

 Preşedintele Cosiliului Judeţului Galaţi a semnat 
documentul prin care se vor începe procedurile pentru ca 
în scurt timp ambulatoriul Spitalului de Urgenţă Sf. 
Apostol Andrei să fie modernizat cu fonduri obinute de la 
Uniunea Europeană. 
 Valoarea totală a proiectului este de peste 
11.200.000 de lei, din care asistenţa financiară 
nerambursabilă este de aproape 9.300.000 de lei, iar 
cofinanţarea susţinută de Consiliul Judeţului Galaţi se 
ridică la peste 1.900.000 de lei. 
 Proiectul va fi implementat în 16 luni şi cuprinde 
modernizarea spaţiilor şi instalaţiilor, introducerea unui 
serviciu medical nou prin realizarea unei construcţii unde 
va funcţiona un laborator RMN şi dotarea cu aparatură 
performantă de investigare medicală, echipamente şi 
mobilier pentru 30 de cabinete medicale din incinta 
Ambulatoriului. 
 

 „Acest proiect este un început. Este puţin faţă de cerinţele şi impunerile unei societăţi moderne, dar 
reprezintă un prim pas în strategia noastră de modernizare şi dezvoltare a întregii reţele sanitare a 
judeţului”, a precizat preşedintele CJ Galaţi, Eugen Chebac. 
 La rânsul său, directorul general al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Est (ADRSE), Luminiţa 
Mihailov, a explicat că sunt bani puţini pentru modernizarea spitalelor şi de aceea s-a recurs la soluţia ca în primă 
fază să fie modernizate doar ambulatoriile.  
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Preşedintele 
Consiliului 
Judeţului Galaţi, 
Eugen Chebac, a 

Galaţiul, reprezentat la şedinţa 
Comitetului Comun dintre România, 

Moldova şi Ucraina 
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Festivalul Naţional al Cărţii 
AXIS LIBRI 

 
Galaţiul a fost, timp de o 
săptămână, gazda 

Festivalului Naţional al Cărţii, 
Axis Libri. Sub slogalun 
„Deschide-ţi mintea! 
Deschide o carte!”, iubitorii de 
carte au venit, la invitaţia 
Bibliotecii V.A. Urechia, la cel 
mai mare eveniment cultural 
de acest gen desfăşurat la 
Galaţi. În acest an 
manifestarea s-a aflat la cea 
de-a doua ediţie şi a adunat 
într-un singur loc aproximativ 
100 de edituri româneşti şi 
străine. Aleea Domnească, 
din zona „P”-urilor a fost 
împânzită de standuri de cărţi 
realizându-se astfel un 
complex expoziţional cu 
minimum 30 de standuri 
mobile outdoor. Gălăţenii au 
avut ocazia să asiste la 
dezbateri deschise pe teme 
de interes cultural şi au avut 
acces la cele mai recente 
apariţii, precum şi la volumele 
cele mai apreciate. De-a 
lungul perioadei de 
desfăşurare a Festivalului, a 
avut loc Carnavalul Cărţii 
intitulat „1001 personaje de 

poveste...”, fiind de fapt un 
concurs de interpretare a 
personajelor din cărţi. Au mai 
avut loc prezentări de carte – 
„Carte de citire şi gândire”, 
autor: Spiridon Vangheli, 
realizată de Constantin Bostan, 
directorul Bibliotecii „G.T. 
Kirileanu” din Piatra Neamţ, 
„Alchimia muzelor” şi „Carul de 
biruinţă” (volum premiat de 
Uniunea Scriitorilor din 
România, Filiala Galaţi-Brăila), 
Leonard – soldatul de ciocolată, 
de Gaby Michailescu, editura 
EIKON, precum şi o serie de 
spectacole susţinute de teatrele 
din Galaţi. 
 
Sărbătoarea Salcâmului, la a 

XIII-a ediţie 
 
La începutul lunii, în localitatea 
Bereşti, a avut loc cea de-a XIII

-a ediţie a Sărbătorii 
Salcâmului, eveniment devenit 
deja tradiţie pentru judeţul 
Galaţi. „Mă bucur că şi în acest 
an, deşi unul greu din punct de 
vedere economic şi cu multe 
probleme sociale, putem să fim 
alături de locuitorii din zonă. 
Regretul mare este că în 2010, 
un an în care nu este campanie 

electorală, oamenii politici nu 
au mai participat în număr 
mare la Sărbătoarea 
Salcâmului”, a declarat Eugen 
Chebac, preşedintele 
Consiliului Judeţului Galaţi. Şi 
în acest an de programul 
artistic şi buna dispoziţie a 
participanţilor la cea de-a XIII-a 
ediţie a Sărbătorii Salcâmului, 
s-a ocupat ansamblul folcloric 
„Doina Covurluiului”, dar şi 
grupurile „Cununiţa Satului” de 
la Lieşti,  „Cuzanca” de la Cuza 
Vodă, „Armonia” de la Bereşti, 
„Bujoreanca” de la 
Cavadineşti, precum şi un grup 
folcloric de la Murgeni, judeţul 
Vaslui.  
 

Centrul Militar retrocedat 
 
La ultima şedinţă, consilierii 
judeţeni au votat pentru 
retrocedarea fostului sediu al 
Centrului Militar Judeţean. 
Aleşii au fost de acord cu 
trecerea din domeniul public al 
judeţului Galaţi în domeniul 
privat al judeţului Galaţi, în 
vederea retrocedării către 
fostul proprietar, a unui imobil 
situat în municipiul Galaţi, 
strada Mihai Bravu nr. 5. De 
mai multă vreme, în clădirea 
de pe Mihai Bravu nu mai 
funcţiona de mult Centrul 
Militar Judeţean. 
 

Noi taxe la muzee 
 
Muzeul de Artă Vizuală şi 
Complexul Muzeal de Ştiinţe 
ale Naturii Galaţi au obţinut 
aprobarea pentru modificarea 

taxelor de acces şi pentru 
creşterea altor tarife pentru 
serviciile oferite. Astfel, la 
Muzeul de Artă Vizuală noua 
taxă de intrare este de 4 lei 
pentru adulţi (1,5 lei vechiul 
preţ) şi 1 leu pentru elevi, 
copii şi studenţi. Pentru a 
realiza fotografii ale lucrărilor 
taxa este de 5 lei, în timp ce 
pentru o filmare video taxa 
este 10 lei. Costul unui 
abonament anual pentru 
adulţi va fi de 80 de lei, iar 
pentru copii, elevi şi studenţi 
preţul este de 20 de lei. 
Complexul Muzeal de Ştiinţe 
ale Naturii Galaţi, are 
următoarele taxe: 

costul unui preţ de 
intrare la Grădina 
Botanică este de 1,5 
lei pentru copii şi 
studenţi, iar pentru 
adulţi preţul este de 6 
lei; 

la Planetarium 
(observatorul 
astronomic) taxa de 
intrare este de 3 lei 
pentru copii şi 5 lei 
pentru adulţi; 

pentru vizitarea 
animalelor de la 
Grădina Zoologică, 
taxele sunt de 6 lei 
pentru adulţi şi 1,5 lei 
pentru copii; 

pentru o ceremonie 
de nunta costul este 
de 400 de lei pe oră 
pentru o ceremonia 
civilă şi 200 de lei 
taxa de fotografiat 

fost prezent la cea de-a treia şedinţă a Comitetului Comun 
de Monitorizare a Programului Operaţional Comun 
România - Ucraina - Republica Moldova 2007-2013. 
Manifestarea, organizată de catre Autoritatea Comună de 
Management (Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului) şi Secretariatul Tehnic Comun din cadrul 
Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Iasi, s
-au desfăşurat la Chişinău, Republica Moldova. 
În cadrul şedinţei au fost luate o serie de decizii printre 
care s-au numărat aprobarea raportului anual de 
implementare, analizarea situaţiei existente pentru primul 
apel de proiecte (depunerea proiectelor şi stadiul de 
dezvoltare), precum şi analizarea situaţiei pentru 

demarearea celui de-al doilea apel de proiecte, din toamna acestui 
an şi stabilirea valorii de finanţare. 
Tot la Chişinău, cei prezenţi au dezbătut schema de proiecte 
strategice, proiecte mari, de infrastructură. „În ceea ce priveşte 
stadiul implementării Programului, în prezent se află în proces de 
evaluare proiectele depuse în cadrul primului apel la propuneri şi se 
pregăteşte lansarea celui de-al doilea apel, în luna septembrie a 
anului în curs. Consiliul Judeţului Galaţi a depus spre finanţare în 
cadrul primului apel al acestui Program un număr de patru proiecte 
în calitate de aplicant şi 2 proiecte în calitate de partener, ale căror 
bugete totale însumează peste 12 milioane de euro", a precizat 
Eugen Chebac. 
Tot în acest sfârşit de săptămână, în calitate de preşedinte al 
Euroregiunii „Dunărea de Jos" şi având la bază planul de activităţi al 
Comisiei pentru educaţie, ştiinţă şi activităţi sportive din cadrul 
Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră, Eugen Chebac a luat 
parte şi la prima ediţie a Turneului Internaţional de Baschet „Cupa 
Euroregiunii Dunărea de Jos", eveniment care s-a desfăşurat la 
Cahul, Republica Moldova. 



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

din luna iunie 2010 
 

Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie pentru obiectivul de investiţie 
„Consolidare acoperiş şarpantă – Centrul Judeţean de Aparatură Medicală Galaţi”, 
judeţul Galaţi; 

 
Aprobarea Proiectului Tehnic – Actualizare, pentru obiectivul de investiţie „Sediu Sală 
Consiliu, Municipiul Galaţi, Judeţul Galaţi”; 

 
Validarea desemnării nominale a unui membru în Autoritatea Teritorială de Ordine 
Publică Galaţi; 

 
Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice aferent anului 2010, pentru Camera 
Agricolă a Judeţului Galaţi; 

 
Modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului de Istorie Galaţi; 

 
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Muzeului de Istorie Galaţi, 
instituţie publică de cultură în subordinea Consiliului Judeţului Galaţi; 

 
Încadrarea sectorului de drum judeţean DJ 251F km 10+800–13+370 în categoria 
funcţională a drumurilor de interes local comunale şi încadrarea drumului comunal DC 
12 – Urleşti (DJ251F km 10+000) – DJ 251G (km 7+200) în categoria funcţionalã a 
drumurilor judeţene în traseul drumului DJ251F; 

 
Rectificarea datelor de identificare a drumului încadrat în categoria funcţionalã a 
drumurilor judeţene -  DJ 251G; 

 
Aprobarea protocoalelor de predare-preluare în vederea transferului managementului 
asistenţei medicale al unor unităţi sanitare publice de interes judeţean; 

 
Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţului Galaţi în Consiliile de Administraţie 
ale spitalelor publice din reţeaua Consiliului Judeţului Galaţi şi completarea acestora; 

 
Înlocuirea doamnei Mateiţă Cornelia cu doamna Morozan Violeta din partea 
Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi, în Comisia pentru Protecţia Copilului Galaţi; 

 
Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse. 
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