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Comunicat de prese

,,Consilierii Partidului Nalional Liberal nu au votat nici de aceaste datd, proiecte

de interes pentru comunitatea gdld{eane"

in cadrul gedinlei ordinare a Consiliului Judelean Galali suslinutd joi, 29 septembrie

2016, degi au fost 32 de consilieri prezenli au votat gi aprobat cele 20 de puncte de pe

ordinea de zi doar 24 de consilieri.

Astfel s-a votat acordarea drepturilor aferente copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinle

educalionale speciale integrali Tn inv5[SmAntul de masd din judelul Galafi, Tn valoare de

1.433.000 de lei pentru 517 elevi.

De asemenea, au votat aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea

obiectivului ,,Reabilitare DJ 251G km 6+700 - 8+200 gi km 8+800 - 11+699 Valea Mdrului-

Vdrlezi, jude{ul Galafi" . Valoarea investiliei este de 10.500.000 lei realizatS prin Programul

Nalional de Dezvoltare Local6.

Un alt proiect de anvergurd privind dezvoltarea judefului, proiect aprobat ieri Tn cadrul

gedinlei Consiliului Judelean Galali este cel privind reabilitarea gi modernizarea infrastrueturii

de transport regional pe traseul Matca-Corod-Drdgugeni DJ 251A pe fonduri europene in

valoare de 61.686.382,13 lei, inclusiv TVA din care contribu(ie proprie 2o/o.

Ne dorim ca in actualul mandat al Consiliului Judelean Galali sd nu se repete situalia

prin care judelul Galali sd piardd proiecte cu finanldri europene din cauza respingerii de cdtre

consilierii liberali a unui proiect sau a altuia, aga cum s-a Tntdmplat in anul 2014. Atunci DJ

251E-DN ZB-ZAtun, a rdmas nereabilitat, pierzAndu-se o finanlare european5 de aprox.

1.000.000 euro. Reparaliile au fost fdcute anul acesta, din fondurile proprii ale Consiliului

Judelean Galali.

dezvoltarea judelului Galali aprobate joi, 29Valoarea proiectelor pentru

2016 in cadrul gedinfei de Consiliu

euro).

septembrie

(16.041.000
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Judelean de72.186.000 de lei


