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

aprobate 16 de proiecte de hotărâri. Cu ocazia Zilei Drapelului, la începutul şedinţei 

Consiliului Judeţean Galaţi a fost intonat Imnul de Stat al României, iar în sala de 

şedinţă au fost instalate steaguri tricolore. La propunerea preşedintelui Consiliului 

Judeţean Galaţi, Costel Fotea, a fost aprobat parteneriatul cu Asociaţia Naţională a 

Nevăzătorilor – filiala Galaţi, în vederea organizării unui concurs naţional de pescuit 

pentru persoanele cu deficienţe de vedere.  

“ Este vorba despre continuarea unui proiect de suflet. Anul trecut a fost organizat un 

concurs judeţean de pescuit pentru persoanele cu deficienţe de vedere. Când i-am văzut 

cât de mult s-au relaxat, cât de mult au socializat şi s-au bucurat de o zi in aer liber, am 

decis că e obligaţia noastră să facem mai mult pentru aceste persoane care în fiecare zi, 

prin sinceritatea, entuziasmul şi optimismul lor, ne arată cât este de frumoasă viaţa. 

Astfel, la începutul lunii august, la balta Zătun, va avea loc primul concurs naţional de 

pescuit dedicat nevăzătorilor. Vom asigura cazarea concurenţilor şi a însoţitorilor lor, 

transportul de la hotel la baza de agrement, căsuţe la balta Zătun pentru odihnă şi masa 

pe toată durata evenimentului. De la concurs nu vor lipsi ciorba de peşte şi premiile 

pentru cei care vor prinde cele mai mari cantităţi de peşte, pentru cea mai mare captură 

sau cel mai tânăr participant”, a declarat Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean 

Galaţi.  

De asemenea, a fost aprobat transferul unui teren din domeniul public al municipiului 

Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean 

Galaţi. 

“Aveam nevoie de acest teren pentru a construit case de tip familial pentru copii cu 

cerinţe educative speciale. Proiectul prevede realizarea a patru case, fiecare cu 12 locuri, 

în cadrul unei investiţii de aproximativ un milion de euro din fonduri europene”, a 

declarat Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi.  

În cadrul şedinţei s-a predat amplasamentul din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de 

Urgenţă Galaţi către Compania Naţională de Investiţii, pentru realizarea proiectului de 

consolidare a unităţii medicale, a fost aprobată cofinanţarea Consiliului Judeţean Galaţi 

în cadrul acestui proiect şi a fost rectificat bugetul local, precum şi bugetul instituţiilor 

publice din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi.  


