
ajutăm să crească, să se 
împlinească, pentru că ei 
sunt viitorul şi ne punem 
foarte mari speranţe în ei. 
Toate desenele mi-au 
plăcut”, a fost de părere 
europarlamentarul gălăţean 
Adriana Ţicău. 
 

Europa pentru toţi 
Imnul Uniunii Europene i-a 
strâns repede în zona 
esplanadei Gădinii Publice 
atât pe cei mici cât şi pe cei 
mari. Părinţii şi educatoarele 
au fost în continuă competiţie 
în privinţa realizării paradei 
costumelor care să 
reprezinte ţările UE. Fiecare 
stat a fost reprezentat 
excepţional, iar fără excepţie, 
fiecare naţiune s-ar fi mândrit 
de modul în care a fost 
reprezentată de micii 
europeni gălăţeni. 

Ziua Europei la Galaţi 
Copiii din grădiniţele gălăţene 
s-au strâns în Grădina 
Publică pentru a participa la 
cea mai mare manifestare 
dedicată Zilei Europei. 
Reprezentanţii Centrului 
Europe Direct, din cadrul 
Consiliului Judeţului Galaţi, 
au fost cei care au organizat 
sărbătoarea viu colorată de 
costumele micuţilor, dar şi de 
desenele de pe aleile grădinii. 
Alături de părinţi, bunici şi 
educatori, micii gălăţeni au 
demonstrat că sloganul 
Uniunii Europene – „Unitate 
în diversitate” este cel care 
trebuie să-i însufleţească pe 
toţi cei care sunt acum 
cetăţeni europeni. 
 

Spectacolul micilor 
europeni 

Devenită deja tradiţie, 
sărbătorirea Zilei Europei a 
cuprins întreaga suflare a 
copiilor din judeţul Galaţi. 
Costumele naţiunilor din 
Eniunea Europeană, 
însufleţite de nenumăraţi 
copii, au defilat în Grădina 
Publică sub aplauzele celor 
veniţi să-i încurajeze pe 
micuţi, dar şi de oficialităţi şi 
simpli cetăţeni. Fiecare grup 
de copii a avut câte un 
îndrumător din partea 
Centrului Europe Direct, iar 
voluntarii şi-au făcut şi ei 
datoria. 
 

Misiuni oficiale 
Cetele de copii au primit câte 
un dar simbolic din partea 
europarlamentarului gălăţean 
Adriana Ţicău. Drepturile 
cetăţenilor europeni, o 
cărticică informativă editată 

de organismele de 
informare ale 
Parlamentului European, 
au ajuns în mâna fiecărui 
copil. Alături de 
reprezentantul 
Parlamentului European s-
a aflat preşedintele 
Consiliului Judeţului Galaţi, 
Eugen Chebac, acesta 
fiind cel care a avut greaua 
misiune de a juriza 
desenele pe asfalt ale 
copiilor, desene care s-au 
înscris în tema „Europa 
prin ochii copiilor”. „Toate 
desenele îmi plac pentru 
că ei toţi şi-au pus în gând 
să deseneze cel mai 
frumos”, a fost replica 
preşedintelui Eugen 
Chebac. 
„Văd multă creativitate, 
simboluri şi copii minunaţi 
pe care avem datoria să-i 
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9 Mai - Imagini pentru Europa 

Sute de copii au arătat, 
alături de Consiliul Judeţului 
Galaţi, că europa însemnăm 

noi toţi! 



care valoarea aferentă finanţării nerambursabile din Fondul 
Social European este de 708.390 lei (85%), valoarea 
aferentă finanţării nerambursabile din bugetul naţional este 
de 108.342 lei (13%), confinanţarea eligibilă a Consiliului 
Judeţului Galaţi este 16.668 lei (2%), iar T.V.A. este de 
158.346 lei, iar durata lui este de 17 luni. Implementarea 
proiectului, în cadrul căruia s-a organizat conferinţa, are la 
bază oferirea cadrului strategic necesar asigurării unei 
dezvoltări socio-economice a judeţului Galaţi, punând la 
dispoziţia reprezentanţilor autorităţilor publice locale o serie 
de metode moderne de management a politicilor publice, 
prin crearea unui sistem de planificare strategică a 
dezvoltării locale şi judeţene. Acesta va cuprinde un plan de 
măsuri prioritare eşalonat pe diferite sectoare de activitate, 
care va contribui la corelarea şi coordonarea politicilor 
publice de interes local şi regional. În cadrul conferinţei au 
fost abordate aspecte privind egalitatea de şanse din 
perspectiva Uniunii Europene, Strategia naţională în 
domeniul egalităţii de şanse, egalitatea de şanse pe piaţa 
muncii, egalitatea de şanse a femeilor în politică şi în afaceri 
şi proiecte de succes în domeniul egalităţii de şanse 
implementate la nivelul judeţului Galaţi. 
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 Consiliul 
Judeţului Galaţi 
a organizat în 
perioada 18 – 
1 9  m a i 
c o n f e r i n ţ a 
„Egalitatea  de 
ş a n s e  – 
o p o r t u n i t a t e 
p e n t r u 
d e z v o l t a r e a 

durabilă a judeţului Galaţi” în cadrul proiectului „O 
NOUĂ ABORDARE STRATEGICĂ A JUDEŢULUI 
GALAŢI”, finanţat de Uniunea Europeană din 
Fondul Social European prin Programul Operaţional 
Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa 
Prioritară 1 – „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale 
managementului ciclului de politici publice”, 
Domeniul major de intervenţie 1.1 – „Îmbunătăţirea 
procesului de luare a deciziilor la nivel politico-
administrativ – Strategii de dezvoltare locală”. 
Valoarea totală a proiectului este de 833.400 lei, din 

Egalitatea de şanse – oportunitate pentru dezvoltarea durabilă a judeţului Galaţi 

 Ştiri   Ştiri   Ştiri   Ştiri   Ştiri   Ştiri   Ştiri  

Zonele Zătun şi Pădurea 
Gârboavele vizitate 

 
Preşedintele Consi l iu lui 
Judeţului Galaţi, Eugen 
Chebac, a vizitat zonele de 
agrement Zătun şi Pădurea 
Gârboavele, acolo unde a 
inaugurat şi 4 locuri de joaca 
pentru copii (1 la Zătun şi 3 în 
P ă d u r e a  G â r b o a ve l e ) . 
Investiţia, destinată celor mici, 
nu este singulară, pentru 
Pădurea Gârboavele Consiliul 
Judeţului alocând fonduri şi în 
vederea realizării celor două 
puncte de apă potabilă, foarte 
utile pentru oamenii care vin 
aici. “În fiecare an, de 1 mai, 
vin cu mare plăcere să petrec 
această zi alături de gălăţeni. 
Una din preocuparile mele, ca 
preşedinte al Consiliului 
Judeţu lu i  Gala ţ i ,  es te 
î n d r e p t a t ă  ş i  c ă t r e 
îmbunătăţirea spaţiilor de 
agrement din Pădurea 
Gârboavele. Întreaga zonă işi 
va schimba aspectul începând 
din acest an, iar taxa modică 
pe care am introdus-o este 
doar pentru a responsabiliza 
populaţia faţă de necesitatea 
protejării naturii. Locuitorii 
judeţului, şi nu numai, au 
nevoie de asemenea locuri 
frumos amenajate, îngrijite, 
unde să petrecă un final de 
săptămână liniştit”, a declarat 
Eugen Chebac, preşedintele 
CJ Galaţi. Cei care vor să 

petreacă câteva ore în Pădurea 
Gârboavele trebuie să ştie că 
taxa de intrare este de 1 leu de 
persoană şi 5 lei pentru 
autoturism. Gălăţenii vor primi, 
la intrarea în pădure, un sac, în 
care să colecteze resturile 
menajere, dar şi un pliant cu 
împărţirea grafică a zonei 
forestiere. Pentru zona de 
agrement de la Zătun taxa de 
intrare este de 10 lei iar taxa, 
pentru cei care vor să 
pescuiască, este de 100 de lei. 
 

Ziua Italiei sărbătorită la 
Galaţi 

 
La Biblioteca Judeţeană „V.A. 
Urechia” a avut loc Simpozionul 
„150 de ani de la eliberarea şi 
unificarea Italiei” dedicat Zilei 
Naţionale a Italiei. Manifestarea 
a fost deschisă de directorul 
instituţiei gazdă, Ilie Zanfir care 
le-a adresat invitaţilor salutul 
său de bun venit. Apoi a urmat 
un moment solemn în cadrul 
căreia s-au făcut auzite imnurile 
ţărilor prietene România şi Italia. 
A urmat cuvântul domnului 
Mircea Grosaru, preşedintele 
Asociaţiei Italienilor din România 
RO.AS.IT. şi în acelaşi timp 
deputat al comunităţii italiene în 
Parlamentul României. Au mai 
fost prezenţi şi au luat cuvântul 
Ioana Grosaru, vicepreşedinta 
Asociaţiei Italienilor din România 
RO.AS.IT., Gabriela Tarabega, 
director al Revistei Siamo di 

nouvo insieme şi director 
executiv al Centrului pentru 
proiecte europene al Academiei 
Române. A urmat apoi o scurtă 
prezentare despre istoria 
minorităţii italiene gălăţene şi 
rolul ei în comunitatea locală 
susţinută de prof. univ. 
Constantin Ardeleanu de la 
Universitatea „Dunărea de Jos” 
Galaţi. 
 
 
Preşed in te l e  Cons i l i u lu i 
Judeţului  Galaţ i ,  Eugen 
Chebac, a fost prezent la 
inaugurarea cantinei din cadrul 
Şcolii Speciale nr. 2 „Constantin 
Pufan”. Cantina, cu o capacitate 
de 300 de locuri, a fost 
realizată din fondurile 
Consiliului Judeţului 
Galaţi, iar valoarea 
investiţiei se ridică la 
400.000 de lei. În 
prezent Şcoala Speciale 
nr. 2 „Constantin Pufan” 
beneficiază de cea mai 
modernă cantină care 
are dotări la standarde 
europene. „Pentru mine, 
în calitate de preşedinte 
al Consiliului Judeţului Galaţi, 
învăţământul special şi Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului reprezintă 
o adevărată provocare şi din 
acest motiv le acord o atenţie 
deosebită. Cred că e lucru mare 
să faci fapte bune şi să îi ajuţi şi 
pe cei mai puţin avantajaţi de 

soartă, fie că sunt copii sau 
adulţi”, a afirmat Eugen 
C h e b ac ,  p re ş ed i n t e l e 
Consiliului Judeţului Galaţi. 
Şcoala Specială nr. 2 " 
Constantin Pufan " este un 
centru şcolar de educaţie 
incluzivă care şcolarizează, 
la această dată, în jur de 200 
elevi cu cerinţe educative 
speciale proveniţi din familii şi 
din centre de plasament. 
Trebuie precizat că aici 
funcţionează şi singura 
gradiniţă specială din judeţul 
Galaţi. Şcoala funcţionează 
în regim de semi-internat: 
dimineaţa sunt ore de curs iar 
dupa-amiaza ore de terapii 

educaţionale recuperatorii 
( te rap ie  educa ţ iona lă , 
stimulare cognitiva A si B, 
ludoterapie, autonomie 
personală şi socială). 



beneficiat de alocarea a 900 de 
milioane de lei vechi. Astfel, s-au 
spulberat comentariile conform 
cărora clubul nu a fost ajutat 
deloc de autorităţile gălăţene. 
 „Încă din luna februarie a 
acestui an am atras atenţia 
autorităţilor publice judeţene că 
situaţia clubului CSU Metal nu 
este tocmai bună şi în 31 martie 
am emis hotărârea CJ şi am 
alocat din bugetul propriu al CJ 
Galaţi suma de 90.000 de lei noi, 
adică 900 de milioane de lei 
vechi. Dacă toţi gălăţenii de bună 
credinţă, dacă toate instituţiile 
gălăţene ar fi pus umărul alături 
de mine, poate situaţia ar fi fost 
alta şi clubul ar fi fost salvat. Noi 
am alocat suma printr-un contract 
de parteneriat, însă a fost 
insuficientă pentru a menţine 
echipa şi pentru a ne bucura de 
preformanţele echipei, de trei ori 
campioană şi cu şanse mari să 
meargă mai departe. Din păcate, 
asta este viaţa! Regretăm ce s-a 
întâmplat şi poate în acest ultim 
cea unii îşi vor da seama şi poate 
că şi finanţatorul echipei va 
reveni la sentimente mai bune 
dacă va constata că nu este 
singur în acest război financiar”, a 
precizat preşedintele Eugen 
Chebac. 

 La finele şedinţei de consiliu 
din data de 31 mai 2010, 
preşedintele CJ Galaţi, Eugen 
Chebac, a susţinut o conferinţă de 
presă în care s-a referit la 
proiectele propuse şi aprobate de 
către consilieri. 
 Majoritatea proiectelor aflate 
pe ordinea de zi au vizat obiective 
de investiţii, fie finanaţate din 
fonduri atrase prin programe 
europene cât şi prin fondul 
european pe educaţie. 
 

Aprobarea execuţiei 
bugetare 

 

 Referitor la execuţia 
bugetară pe anul 2009, 
preşedintele Consiliului Judeţului 
Galaţi a precizat că bugetul iniţial 
a fost aprobat prin hotărâre în 
luna martie 2009, iar pe parcursul 
anului trecut s-au făcut mai multe 
rectificări interne. 
 „L-a sfârşitul anului 2009 s-a 
înregistrat o realizare de 95,28% 
a încasărilor veniturilor şi 85,79% 
a plăţilor efectuate. Practic, 
Consiliul Judeţului Galaţi a închis 
bugetul pe 2009 cu un excedent 
de 19.462.000 lei. Este adevrat că 
am avut şi nerealizări, dar acestea 
s-au datorat faptului că s-au 
înregistrat nerealizări la finanţarea 
programului pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate – celebra HG 
577/1997, ceea ce a condus şi la 
nerealizarea cheltuielilor 
programate la capitolul 
transporturi”, a adăugat 
preşedintele Eugen Chebac. 
 Potrivit datelor furnizate de 
preşedintele Chebac, în 2009 s-
au executat lucrări de 
modernizare, reaparaţii şi 
întreţinere asupra unor drumuri 
judeţene în valoare de 16.098.000 
lei, din care peste 12 milioane au 
fost alocate pentru reparaţii 
curente şi 3.586.000 lei pentru 

lucrări de investiţii. Din fonduri 
proprii au fost executate lucrări 
de investiţii în sumă de  
9.702.000 lei, dintre acestea 
amintindu-se Centrul 
Transfrontalieri pentru Protecţia 
Mediului Vlădeşti – care este 
finalizat, Centrul Integrat de 
Promovare şi Dezvoltare 
Economică Transfrontalieră 
Zătun – care este finalizat, 
refacerea podului de pe DJ 255 
la Fârţăneşti, precum şi Unitatea 
Medico-Socială Găneşti. Au mai 
fost executate lucrări de reparaţii 
la spitale şi la Centrul Militar 
Judeţean. 
 Din fonduri externe 
nerambursabile au fost 
executate lucrări la Complexul 
Muzeal de Ştiinţele Naturii – 
obiectiv de interes 
transfrontalier, Centrul 
Transfrontalieri pentru Protecţia 
Mediului Vlădeşti, Centrul 
Integrat de Promovare şi 
Dezvoltare Economică 
Transfrontalieră Zătun. 
 

Răspunsuri 
 

 Preşedintele Consiliului 
Judeţului Galaţi, Eugen Chebac, 
a răspuns şi unor întrebări 
referitoare la situaţia clubului 
CSU Metal Galaţi, club care a 

Conferinţa de presă a preşedintelui 
Eugen Chebac 
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Ordinea de zi a şedinţei 
Consiliului Judeţului Galaţi din 31 mai 2010 

1. Validarea mandatului de consilier judeţean al 
domnului Potec Nicolae Petrişor; 
2. Depunerea jurământului; 
3. Modificarea componenţei Comisiei de 
specialitate nr. 3 a Consiliului Judeţului Galaţi, 
comisia pentru dezvoltare urbană şi rurală, 
agricultură, conservarea şi protecţia mediului şi de 
servicii publice; 
4. Aprobarea contului de încheiere a exerciţiului 
bugetar al Consiliului Judeţului Galaţi pe anul 
2009; 
5. Aprobarea unor taxe şi tarife pentru serviciile 
oferite de Muzeului de Artă Vizuală Galaţi şi 
Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi; 
6. Aprobarea unor tarife suplimentare la nivelul 

Consiliului Judeţului Galaţi pentru eliberarea avizului prealabil şi/sau autorizaţiei  speciale  de  
transport; 

7. 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, str. Mihai Bravu nr. 5; 

8. Trecerea din domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţului Galaţi în 
domeniul privat al judeţului Galaţi în vederea retrocedării acestuia către fostul proprietar a 
imobilului situat în municipiul Galaţi, str. Al. I. Cuza nr. 72; 

9. Trecerea din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în 
administrarea Consiliului Judeţului Galaţi a imobilului (clădire şi terenul aferent) situat în municipiul 
Galaţi, str. M. Sadoveanu nr. 10,  aflat în domeniul public al Judeţului Galaţi; 

10. Aprobarea şi însuşirea inventarului actualizat al bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului 
Galaţi; 

11. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr. 622/2008 privind Programul judeţean de 
transport rutier public de persoane prin servicii regulate,  pentru perioada 2008 – 2011, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

12. Aprobarea parteneriatului dintre Judeţul Galaţi şi Municipiul Galaţi precum şi a unor obligaţii ce 
revin Consiliului Judeţului Galaţi în vederea implementării proiectului „Centrul Multicultural 
„Dunărea de Jos”, str. Domnească, nr. 91, Municipiul Galaţi, Judeţul Galaţi”; 

13. Aprobarea Studiului de Fezabilitate al obiectivului de investiţie «Centrul Multicultural „Dunărea de 
Jos” str. Domnească nr. 91» Municipiul Galaţi, Judeţul Galaţi; 

14. Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie ale obiectivului de investiţie «Centrul 
Multicultural „Dunărea de Jos” str. Domnească nr. 91» Municipiul Galaţi, Judeţul Galaţi; 

15. Aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Modernizare, asfaltare DJ 253 
km. 29+800 – 31+010, L= 1.21 km, Cudalbi – Băleni, judeţul Galaţi”; 

16. Aprobarea Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investiţie „Modernizare, asfaltare DJ 253 km. 
29+800 – 31+010, L= 1.21 km, Cudalbi – Băleni, judeţul Galaţi”; 

17. Finanţarea unor proiecte eligibile din fondul de rulment; 
18. Reorganizarea Centrului de servicii complexe pentru persoane cu handicap Galaţi în Centrul de Zi 

pentru persoane adulte cu handicap „Luceafărul” Galaţi; 
19. Reorganizarea Casei „Elena” în Centrul de Pregătire pentru o Viaţă Independentă pentru Persoane 

cu Handicap Adulte „Elena” Tg. Bujor; 
20. Rectificarea Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr. 407 din 31 martie 2010 privind actualizarea 

unor tarife la nivelul Consiliului Judeţului Galaţi; 
21. Constituirea comisiei de licitaţie pentru concesionarea unui teren în suprafaţă de 10.001 mp., 

proprietate privată a comunei Iveşti, judeţul Galaţi, situat în extravilanul localităţii, tarla 28/1, 
parcela 243/1 în vederea construirii unei staţii tehnice de sortare balasturi; 

22. Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţului Galaţi în Comitetul de coordonare a 
centrelor de permanenţă; 


