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În cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi din 19 decembrie 

2017, au fost aprobate 28 de proiecte de hotărâri. La ultima şedinţă din anul 2017, 

consilierii judeţeni au fost colindaţi de corul “Kinonia” de la Seminarul Teologic “Sf. 

Apostol Andrei” Galaţi, de copiii din grupul „Voces” şi de Ansamblul “Doina 

Covurluiului” de la Centrul Cultural Dunărea de Jos.  

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

Consiliului Judeţean Galaţi, este aprobarea investiţiei, a cheltuielilor, precum şi a 

acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Extindere şi modernizare 

variantă ocolitoare a municipiului Galaţi”.   

“Este un proiect cu o valoare de aproximativ 40 de milioane de euro, din care 

30 de milioane reprezintă bani europeni. Varianta ocolitoare a municipiului Galaţi 

va fi lărgită la patru benzi şi vom construi şi un viaduct hobanat pe aproximativ 700 

de metri, care va reduce distanţa centurii ocolitoare cu 2,4 km. Un proiect de 

asemenea anvergură va crea locuri de muncă pe toată perioada de implementare şi 

nu numai, deoarece o infrastructură rutieră modernă atrage investitorii. Acest 

proiect va fi depus pe Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării până pe 

28 decembrie. Adresabilitatea acestui proiect este foarte mare, de aceea am mare 

încredere că această investiţie va obţine un punctaj mare şi va fi eligibilă pentru 

finanţare”, a declarat Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi.  

În domeniul infrastructurii rutiere, la propunerea preşedintelui Consiliului 

Judeţean Galaţi, Costel Fotea, au fost aprobate şi avizate alte două proiecte cu 

finanţare europeană. Este vorba despre DJ 242A, care face legătura între DN24 – 

Rădeşti- Cruceanu – Bereşti – Bereşti Meria – Slivna – Cavadineşti – DN26 şi DJ 

254, care face legătura între Iveşti – Călmăţui – Griviţa – Costache Negri.  

“Strategia Consiliului Judeţean Galaţi pe infrastructura rutieră judeţeană este 

de a reabilita şi moderniza, cu bani europeni, toate drumurile judeţene care fac 

legatura între drumurile naţionale şi care angrenează cât mai multe localităţi. DJ 

242 A va fi reabilitat pe o porţiune de 17 km printr-o investiţie de aproape 9,5 

milioane euro, iar pe DJ 254 vor fi reabilitaţi şi modernizaţi aproximativ 16 km 

printr-o investiţie de 8 milioane de euro. Ambele proiecte vor fi depuse până pe 28 

decembrie, pe Strategia Uniunii Europene a Regiunii Dunării”, a declarat Costel 

Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi.  



Un alt proiect care a trecut de votul consilierilor judeţeni este cel de extindere, 

modernizare şi dotare a Unităţii de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Clinic 

Judeţean de Urgenţă Galaţi.  

„Este un proiect cu finanţare europeană, cu o valoare de 1,5 milioane de euro 

care prevede extinderea UPU, cât şi dotarea cu aparatură medicală, computer 

tomograf, incubator nou-născuţi, aparat de radiologie mobil, electrocardiograf, 

manechin Sim Man 3G pentru scenarii medicale, dar şi mobilier. Este un proiect 

foarte important prin care sperăm să reducem aglomeraţia de la Unitatea de Primiri 

Urgenţe şi să realizăm condiţii moderne de diagnostic şi tratament”, a declarat Costel 

Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi.  

Tot în domeniul sănătăţii au fost aprobate proiecte de investiţii la Spitalul din 

Târgu Bujor, acolo unde se vor finanţa lucrări de consolidare în vederea combaterii 

fenomenului de alunecare şi se va realiza expertizarea clădirii afectate în care se află 

spălătoria, blocul alimentar şi compartimentul de sterilizare. Valoarea totală a 

investiţiei este de aproximativ 1,2 milioane lei.  

La propunerea preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea, 

consilierii au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru “Parcul Aventura” din 

Pădurea Gârboavele.  

„Este o investiţie de aproape un milion de euro, care include amenajarea 

traseelor şi a lacurilor. Vom avea tiroliene, butuci suspendaţi, platforme, poduri, 

scări, toate interconectate între copaci, în mai multe trasee cu diferite grade de 

dificultate, dar şi piste pentru biciclişti. Proiectul va fi finanţat din fonduri 

transfrontaliere”, a declarat Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi. 

În cadrul şedinţei a fost rectificat bugetul local al judeţului Galaţi şi al 

instituţiilor publice, au fost aprobate preţurile medii ale produselor agricole, taxele şi 

tarifele la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul fiscal 2018, a fost aprobat 

planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Galaţi, Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi şi 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi pentru anul 2018 

şi a fost stabilită reţeaua şcolară a învăţământului special de pe raza administrativ 

teritorială a judeţului Galaţi pentru anul şcolar 2018 -2019. 

De asemenea, s-a aprobat redistribuirea pe unităţi administrativ-teritoriale a 

sumelor defalcate din TVA în vederea finanţării cheltuielilor privind drumurile 

județene şi comunale pentru anul 2017, s-au stabilit normativele proprii de cheltuieli 

pentru acţiunile de protocol şi costurile pentru convorbiri telefonice la nivelul 

Consiliului Judeţean, a fost votat proiectul privind realizarea obiectivului „Calamităţi 

octombrie 2016, judeţul Galaţi” şi a fost însuşit inventarul actualizat al bunurilor 

imobile înscrise în cartea funciară şi care aparţin domeniului public al judeţului 

Galaţi.  


