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În cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi din 28 

septembrie 2017, au fost aprobate 24 de proiecte de hotărâri. 

Un proiect de anvergură pentru dezvoltarea judeţului Galaţi, votat în 

şedinţa Consiliului Judeţean Galaţi, este cel privind aprobarea acordului între 

Spitalul Clinic Județean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi şi judeţul 

Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, privind realizarea proiectului „Extindere, 

reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al 

Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei”.  

“Vom extinde clădirea ambulatoriului şi vom crea peste 20 de noi spaţii 

pentru cabinetele de specialitate. Vom dota ambulatoriul cu un computer 

tomograf, aparat pentru radiografii urologice, echograf de înaltă performanţă 

4D, instrumentar pentru chirurgie maxilo-facială şi echipamente medicale 

pentru fizioterapie si kinetoterapie”, a declarat Costel Fotea, preşedintele 

Consiliului Judeţean Galaţi.  

Nu a fost singurul proiect care a vizat modernizarea  Spitalului Clinic 

Judeţean de Urgenţă. Consilierii au aprobat acordul între Spitalul Clinic 

Judeţean de Urgenţă Galaţi şi judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, 

privind derularea investiţiei “Extindere, modernizare şi dotare a Unităţii de 

Primiri Urgenţe, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei”.  

“Am reuşit deja să obţinem terenul de la Consiliul Local Galaţi şi acum 

pregătim documentaţia pentru a obţine 1.500.000 de euro pentru extinderea 

UPU cu peste 700 mp şi dotarea cu aparatură medicală performantă, inclusiv 

un computer tomograf. Practic, secţia va fi extinsă pe orizontală, în parcarea 

auto dintre UPU şi intrarea în clădirea ambulatoriului integrat, dar şi înspre 

strada Brăilei, pentru că ne dorim să construim o rampă  acoperită, pe unde 

să se facă accesul ambulanţelor, după modelul de la Tg. Mureş, Suceava sau 

Spitalul Floreasca”, a declarat Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean 

Galaţi.  

Tot în domeniul sănătăţii, la propunerea preşedintelui Consiliului 

Judeţean Galaţi, Costel Fotea, au fost aprobate acordurile dintre Spitalul de 

Pneumoftiziologie Galaţi, Spitalul Orăşenesc Tîrgu Bujor şi judeţul Galaţi, prin 

Consiliul Judeţean Galaţi, pentru realizarea următoarelor investiţii: „Extindere, 

reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al 

Spitalului de Pneumoftiziologie”, „Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare 

Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Orăşenesc Tîrgu Bujor” şi 

„Construire pavilion Pediatrie şi modernizare Spital Orăşenesc Tîrgu Bujor” 



  

“Nu doar la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă pregătim investiţii, ci şi 

la toate  unităţile medicale pe care le avem în subordine. La Spitalul de 

Pneumoftiziologie vom extinde ambulatoriul cu aproximativ 200 de mp şi vom 

dota noul spaţiu cu aparatură medicală, inclusiv computer tomograf, iar la 

unitatea medicală de la Tîrgu Bujor avem două proiecte: extinderea 

ambulatoriului, crearea de noi spaţii pentru cabinetele de specialitate şi 

dotarea lor cu aparatură medicală, iar cel de-al doilea proiect vizează 

construcţia şi dotarea unui pavilion de pediatrie, investiţie pe care ne dorim să 

o realizăm cu fonduri transfrontaliere”, a declarat Costel Fotea, preşedintele 

Consiliului Judeţean Galaţi.  

  Aviz pozitiv a primit si propunerea preşedintelui Consiliului Judeţean 

Galaţi, Costel Fotea, de încheiere a unui acord între Muzeul de Artă Vizuală 

Galaţi şi judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, privind derularea 

investiţiei „Muzeul de Artă Vizuală”.  

“Avem obligaţia morală de a sprijini cultura gălăţeană. Muzeul de Artă 

Vizuală de la Galaţi este una dintre cele mai importante instituţii de cultură din 

România, iar artiştii din ţară şi din străinătate aleg să-şi expună operele la 

Galaţi. Pentru că spaţiul actual este nepotrivit pentru valoarea Muzeului de 

Artă Vizuală, ne dorim ca până în 2020 să realizăm o construcţie nouă, 

modernă pentru această instituţie. Avem deja un proiect pe care il vom 

actualiza şi vom demara procedurile pentru realizarea acestei investiţii”, a 

declarat Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi.  

De asemenea, a fost rectificat şi bugetul local al judeţului Galaţi. Astfel, 

a fost repartizată suma de 2.217.000 lei pentru lucrări de investiţii pe anul 

2017. Banii au fost alocaţi pentru finalizarea proiectului “Consolidare şi 

modernizare, extindere prin mansardare Corp G, la Spitalul de 

Pneumoftiziologie Galaţi”, dotarea cu utilaje de deszăpezire si cu aparatură 

medicală a Spitalului de Boli Infecţioase “Sf. Cuvioasa Parascheva” şi 

finalizarea serei de plante exotice de la Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii 

“Răsvan Angheluţă”.  

 


