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În cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi din 16 februarie 2018, 

au fost aprobate 22 de proiecte de hotărâri.  

Un proiect de anvergură pentru dezvoltarea judeţului Galaţi, votat în şedinţa 

Consiliului Judeţean Galaţi, a fost aprobarea bugetului local al judeţului Galaţi și al 

instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe 

anul 2018. Consilierii Partidului Naţional Liberal s-au abţinut la acest proiect. 

“Bugetul pe 2018 este unul care ne face cinste si ne onorează, deoarece este 

cel mai mare buget din istoria Consiliului Judeţean Galaţi, în mod deosebit la partea 

de investiţii. Prin comparaţie, în 2015 bugetul a fost de 248.653.000 de lei, în 2016 

am avut un buget de 265.000.000 de lei, în 2017 de 255.000.000 de lei, iar în 2018 

avem un buget de 388.176.000 de lei, din care 151.419.000 de lei pentru dezvoltarea 

judeţului Galaţi, adică peste 35 de milioane de euro. Prin comparaţie cu bugetul din 

2017, anul acesta, cheltuielile cu serviciile au scăzut de la 57% la 44%, cheltuielile 

cu personalul de la 25% la 17%, în timp ce cheltuielile cu investiţiile au crescut de la 

18% la 39%. Doar la partea de transporturi, care include şi modernizarea 

drumurilor judeţene, avem un buget de aproape trei ori mai mare faţă de 2017”, a 

declarat Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi.  

Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea, a precizat că în buget 

sunt prevăzute doar investiţiile care au deja contracte de finanţare semnate. Sunt peste 

25 de investiţii programate să înceapă în 2018.  

“Cele mai importante investiţii sunt în infrastructura rutieră, sănătate şi cultură. 

Astfel, anul acesta vom demara lucrări de reabilitare şi modernizare a peste 100 de 

km de drum judeţean, cele mai importante pe DJ 251, DJ 242 şi DJ 252, vom demara 

lucrările la secţia de Radioterapie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, 

vom începe extinderea unităţii medico-sociale de la Găneşti şi vom începe lucrările 

la noul sediu al Muzeului de Artă Vizuală. În plus, în afară de aceste sume, vom 

accesa şi alte fonduri europene, astfel încât la finalul acestui an bugetul de 

dezvoltare va fi mult mai mare. Avem depuse numeroase proiecte cu finanţare 

europeană, care sunt în diverse stadii de evaluare, şi pregătim în acelaşi timp alte 

proiecte pe care le vom depune în perioada următoare”, a declarat Costel Fotea, 

preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi. 

De asemenea, consilierii judeţeni au fost aprobat un parteneriat cu raionul Anenii Noi 

din Republica Moldova, în vederea implementării unor proiecte comune pe fonduri 

transfrontaliere, au votat plata contribuţiilor Consiliului Judeţean Galaţi către 

asociaţiile şi organizaţiile unde instituţia gălăţeană este membru, precum şi noile 

organigrame de la Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii “Răsvan Angheluţă”, 

Muzeul de Artă Vizuală şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” 

Galaţi. 
 


