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În cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi din 24 august 2017, 

au fost aprobate 25 de proiecte de hotărâri care au vizat investiţii în sănătate, 
modificări de organigramă şi salarii, transferul unor terenuri în domeniul public al 
judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi, precum şi rectificarea 
bugetului local al Consiliului Judeţean Galaţi.    

Un proiect de anvergură pentru dezvoltarea judeţului Galaţi, votat în şedinţa 
Consiliului Judeţean Galaţi, este cel privind „Aprobarea solicitării adresate 
Consiliului Local Galaţi pentru trecerea suprafeţei de 706,86 mp din domeniul 
public al municipiului Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea 
Consiliului Judeţean Galaţi”. Este vorba de extinderea Unităţii de Primiri Urgenţe de 
la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Galaţi, un proiect care are o valoare de 
1.500.000 euro.  

“Pe lângă extinderea pe o suprafaţă de aprox. 700 mp, proiectul prevede şi 
dotarea Unităţii de Primiri Urgenţe cu aparatură medicală pentru intervenţii de 
urgenţă, dar şi cu mobilier medical. Secţia va fi dotată cu un computer tomograf de 
ultimă generaţie, special pentru Unitatea de Primiri Urgenţe, un incubator pentru 
nou-născuţi, aparat de radiologie mobil, dar şi cu un manechin Sim man 3G pentru 
scenarii medicale. Astfel, odată implementat acest proiect, vom reuşi să 
decongestionăm Unitatea de Primiri Urgenţe”, a declarat Costel Fotea, preşedintele 

Consiliului Judeţean Galaţi.  
Tot în domeniul sănătăţii a fost aprobat şi acordul între Spitalul Clinic 

Judeţean de Urgenţă Galaţi şi judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi privind 
derularea investiţiei “Extindere şi reamenajare Secţie de Radioterapie” din cadrul 
unităţii medicale.   

“Procedura de achiziţie a acceleratorului liniar de particule a fost făcută de 
către Ministerul Sănătăţii, iar firma care a câştigat licitaţia are obligaţia să realizeze 
şi amenajarea interioară a buncărului. Consiliul Judeţean Galaţi va construi un 
spaţiu deasupra buncărului, spaţiu care va fi dotat şi cu lift, pentru bolnavii care vin 
din ambulatoriu. Noul spaţiu nu va fi făcut deasupra zonei în care se află efectiv 
acceleratorul liniar de particule, pentru a evita orice pericol de iradiere. Este o 
investiţie de peste un million de euro din partea Consiliului Judeţean Galaţi la care 
se adaugă fonduri de 4 milioane de euro pentru acceleratorul liniar de particule din 
partea Băncii Mondiale”, a declarat Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean 

Galaţi  
La propunerea preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea, au 

fost aprobate proiectele de trecere a suprafeţei de teren de 9200 de mp din 
domeniul public al oraşului Târgu Bujor şi a suprafeţei de teren de aprox. 216.000 
mp din domeniul public al municipiului Tecuci în domeniul public al judeţului Galaţi 
şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi. Cele două hotărâri sunt necesare 
pentru implementarea proiectului “Sistem de management integrat al deşeurilor în 
judeţul Galaţi”. Prin votul consilierilor judeţeni au fost numiţi în funcţii managerii de 
la Serviciul Public Judeţean de administrare a Domeniului Public şi Privat al 



judeţului Galaţi şi de la Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii “Răsvan Angheluţă” 
Galaţi.  

De asemenea, au fost stabilite salariile de bază pentru funcţionarii publici din 
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi de la Direcţia 
Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Galaţi. Consilierii judeţeni au aprobat şi 
predarea proiectelor tehnice şi a documentaţiilor de execuţie către instituţiile 
subordonate Consiliului Judeţean Galaţi pentru montarea de centrale termice şi 
modificarea organigramei aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi. 

 


