
 

 

Comunicat de presă 

 

În cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi din 26 mai 2017, 

au fost aprobate 24 de proiecte de hotărâri.  

Un proiect de anvergură pentru dezvoltarea judeţului Galaţi, aprobat în 

şedinţa Consiliului Judeţean Galaţi, este cel privind creşterea eficienţei 

energetice pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei.” 

Astfel, consilierii judeţeni  au votat indicatorii tehnico-economici şi cofinanţarea  

pentru o investiţie de peste 69.000.000 de lei.  

“Este cel mai mare proiect de investiţii derulat la Spitalul Clinic Judeţean de 

Urgenţă din Galaţi. Vom consolida clădirea spitalului şi a ambulatoriului, se va 

înlocui toată tâmplăria exterioară a unităţii medicale, vor fi modernizate 

instalaţiile de transport agent termic, apă rece şi caldă, va fi realizată 

anveloparea clădirilor printr-o soluţie tehnică inovatoare şi vom introduce 

sisteme alternative de energie din surse regenerabile. De asemenea, vom reuşi 

să adaptăm spitalul la nevoile persoanelor cu dizabilităţi. Iar investiţiile în cea 

mai mare unitate medicală din judeţ vor continua. Lucrăm la proiecte pentru 

extinderea ambulatoriului, modernizarea secţiilor medicale sau dotarea 

spitalului cu aparatură de ultimă generaţie, cum este acceleratorul liniar de 

particule ”, a declarat Costel Fotea, preşedinte CJ Galaţi.  

Şi Spitalul Clinic de Boli Infecţioase” Sf. Cuvioasa Parascheva” va intra 

într-un program de eficienţă energetică pentru Pavilionul B. Consilierii judeţeni 

au aprobat documentaţia tehnico-economică pentru a putea obţine fonduri 

europene pentru acest proiect.  

De asemenea, au fost actualizate proiectele de consolidare, restaurare şi 

amenajarea a Casei Cuza şi a Casei Colecţiilor, în valoare de peste 6 milioane 

lei. Cele două monumente istorice vor fi restaurate şi se vor realiza lucrări şi 

tratamente pentru înlăturarea factorilor care pun in pericol stabilitatea clădirilor. 

Imobilele vor fi dotate cu sisteme de detecţie şi alarmare la efracţie, sisteme de 



control acces şi pontaj, de supraveghere şi înregistrare video, comunicaţie şi 

sonorizare. 

La propunerea preşedintelui CJ Galaţi au fost aprobate proiecte privind 

dezvoltarea zonei de cercetare istorică şi realizarea în Pădurea Gârboavele a 

unui parc de aventură. În cadrul şedinţei s-a votat rectificarea bugetului local al 

Consiliului Judeţean Galaţi, ceea ce a presupus rectificarea bugetelor Spitalului 

Clinic de Urgenţă Sf.”Apostol Andrei” şi a Liceului Tehnologic “Simion 

Mehedinţi”.  

 


