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În cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi din 26 ianuarie 2018, au fost 

aprobate 18 proiecte de hotărâri.  

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

Consiliului Judeţean Galaţi, a fost aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru 

realizarea noului sediu al Muzeului de Artă Vizuală.  

“Este un proiect de investiţii pe care Galaţiul îl aşteaptă de foarte mulţi ani. Noul sediu 

al Muzeului de Artă Vizuală va avea o suprafaţă de 4000 de mp. Proiectul are o valoare de 

aproximativ cinci milioane de euro, bani din fondurile proprii ale Consiliului Judeţean Galaţi. 

Vom demara în cel mai scurt timp procedurile de achiziţie publică pentru găsirea unui 

constructor, astfel încât anul acesta să înceapă lucrările. Proiectul va fi finalizat în 2020, 

atunci când Galaţiul se va putea mândri cu cel mai frumos şi modern sediu al unui muzeu de 

artă vizuală din ţară”, a declarat Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi.  

În domeniul infrastructurii rutiere, la propunerea preşedintelui Consiliului Judeţean 

Galaţi, Costel Fotea, au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici pentru modernizarea şi 

reabilitarea DJ 242 D.   

 “Pentru că s-a prelungit termenul de depunere pe Strategia Uniunii Europene pentru 

Regiunea Dunării, am decis să profităm de această oportunitate şi să depunem încă un 

proiect de modernizare şi reabilitare a unui drum judeţean. Este vorba de DJ242 D, care 

leagă localităţile Băneasa, Suceveni şi Rogojeni. Proiectul prevede reabilitarea sistemului 

rutier a unui tronson cu lungimea de 19,9 km, lucrări aferente podurilor şi podeţelor aflate pe 

traseul drumului, precum şi realizarea marcajelor longitudinale si transversale și montarea de 

parapet metalic greu. Valoarea proiectului este de peste  58 de milioane de lei. De altfel, 

Consiliul Judeţean Galaţi este pe primul loc în ceea ce priveşte numărul şi valoarea 

proiectelor depuse pe SUERD. Am încărcat şase proiecte de modernizare a infrastructurii 

rutiere judeţene, cu o valoare de aproape 100 de milioane de euro”, a declarat Costel Fotea, 

preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi.  

  

  

De asemenea, Consiliul Judeţean Galaţi a repartizat pe unităţi administrativ teritoriale 

15.738.000 lei din cota de 17,25% din impozitul pe venit şi 10.552.000 lei din sumele 

defalcate din TVA.  

Consilierii judeţeni au fost aprobat modificarea organigramei şi a statelor de funcţii de 

la Muzeul de Istorie “Paul Păltănea” Galaţi şi de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Galaţi, regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de Zi pentru 

persoane adulte cu handicap “Luceafărul”, au stabilit reţeaua şcolară a învăţământului 

special liceal si special postliceal de pe raza administrativ teritorială a judeţului Galaţi pentru 

anul şcolar 2018-2019 şi componenţa nominală a comisiilor de evaluare şi a celor de 

soluţionare a contestaţiilor, în vederea evaluării managerilor instituţiilor de cultură din 

subordinea Consiliului Judeţean Galaţi.  

  


