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Pe 6 noiembrie 2017, Consiliul Judeţean Galaţi a organizat o şedinţă extraordinară pentru 

aprobarea de urgenţă a unui proiect de solicitare către Consiliului Local al  municipiului Galaţi 

cu privire la trecerea unor terenuri, cu o suprafaţă totală de peste 200.000 mp, din domeniul 

public al municipiului Galaţi şi administrarea Consiliului  Local Galaţi în domeniul public al 

judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean  Galaţi, precum şi de reclasificare a unui 

drum, cu o  lungime  totală  de  10,980  km, din  drum de interes  local în drum de interes 

judeţean, având codul de clasificare DJ 251M.  

“Este vorba de Drumul de Centură al Galaţiului care va fi extins, reabilitat şi modernizat cu 

bani europeni, în cadrul Strategiei Uniunii Europene de Dezvoltare a Dunării. Era nevoie de 

această şedinţă extraordinară pentru a obţine în cel mai scurt timp hotărârile de guvern 

necesare pentru a depune acest proiect până la finele acestui an. Cei aproape 11 km de drum 

vor fi modernizaţi complet, iar porţiunile unde există doar două benzi de circulaţie vor fi extinse 

la patru benzi. Este un drum vital pentru economia gălăţeană, pentru că leagă mai multe 

obiective economice de principalele rute de transport naţionale şi europene. Acest proiect va 

duce la fluidizarea fluxurilor de transport rutier, în special cele de marfă. În acest moment 

valoarea estimată a acestui proiect este de peste 30 de milioane de euro”, a declarat Costel 

Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi.  

De asemenea, în cadrul şedinţei, la propunerea preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, 

Costel Fotea,  au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici pentru un proiect de  modernizare 

a drumurilor judeţene.    

“Este un proiect care pregăteşte campania de investiţii în infrastructura judeţeană din 2018. 

Astfel, alţi nouă km, de pe şapte porţiuni de drum judeţean, vor intra în reabilitare completă, cu 

bani din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Galaţi. Aceste lucrări se vor derula 

concomitent cu proiectele de reabilitare şi modernizare a drumurilor judeţene care au ca sursă 

de finanţare fondurile europene. Astfel, în 2018, va începe modernizarea a peste 80 de km de 

drum judeţean”, a declarat Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi.  

Cel de-al treilea proiect aprobat a fost rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii.   

  

 


