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Comunicat de presă

Consiliul Judeţului Galaţi a aprobat aproximativ 7,5 milioane de lei pentru 
comunităţile locale 

În şedinţa de astăzi a Consiliului Judeţului Galaţi a fost aprobată rectificarea 
bugetară pentru finalul acestui an şi repartizarea cotei de 22% din impozitul pe 
venit pentru echilibrarea bugetelor locale astfel încât să fie susţinute proiectele de 
infrastructură care necesită cofinanţare şi programele de dezvoltare locală,
iniţiative aparţinând preşedintelui Eugen Chebac. 

Astfel, din cota de 27% din sumele ce se alocă din cota de 22% din impozitul 
pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, influenţa a fost calculată la suma de 
8.830.000 lei, iar cotele defalcate din impozitul pe venit (13%) se suplimentează cu 
8.200.000 lei. 
 Totodată s-au repartizat aproximativ 7,5 milioane de lei noi către comunităţile 
locale pentru echilibrarea bugetelor, suma fiind absolut necesară localităţilor care 
au realizat programe de dezvoltare şi celor care necesită susţinere prin 
cofinanţarea proiectelor de infrastructură.

Potrivit anexei la hotărârea aprobată s-au alocat 40 mii lei pentru municipiul 
Tecuci, iar oraşelor Bereşti şi Tg. Bujor 16 şi respectiv 28 de mii de lei. De 
asemenea, sume considerabile au primit primăriile localităţilor Cerţeşti, Fîrţăneşti, 
Frumuşiţa, Fundeni, Griviţa, Iveşti, Matca, Măstăcani, Priponeşti, Slobozia Conachi, 
Smârdan, Tudor Vladimirescu, Umbrăreşti şi Valea Mărului. 
 „Am reuşit ca prin această alocare de fonduri să echilibrez bugetele în 
localităţile judeţului care aveau nevoie de sume pentru încheierea unor proiecte 
începute sau continuarea celor existente deja. Reafirm faptul că s-au alocat bani 
pentru primării indiferent de culoarea politică a edilului şi asta pentru că am spus 
de la începutul mandatului meu că voi fi preşedintele tuturor gălăţenilor. Mi-aş fi 
dorit ca şi Guvernul să fi gândit la fel”, a precizat preşedintele CJ Galaţi, Eugen 
Chebac. 
 Bugetul Consiliului Judeţului Galaţi s-a rectificat şi ţinând cont de faptul că ieri, 
21 decembrie 2010, au fost semnate de către spitalele aflate în subordinea CJ cu 
CJAS Galaţi actele adiţionale pentru plata serviciilor aferente lunii decembrie. 
Suma care s-a adăugat bugetului a fost de 124,3 milioane de lei. 

Astfel, pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” s-au 
alocat 91,47 milioane de lei, pentru Spitalul de Boli Infecţioase – 17,53 milioane de 
lei, pentru Spitalul TBC – 13 milioane de lei, iar pentru Spitalul de Boli Cronice din 
Iveşti – 2,3 milioane de lei. 
 


