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În cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi din 29 noiembrie 2017, au 

fost aprobate 12  proiecte de hotărâri. 

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

Consiliului Judeţean Galaţi, este aprobarea Acordului între Unitatea Medico-Socială 

Găneşti şi Consiliul Judeţean Galaţi privind derularea investiţiei „Extindere capacitate 

cazare cu 50 de paturi”.  

“Vom construi la Unitatea Medico-Socială de la Găneşti un corp nou de clădire cu 

50 de locuri pentru pacienţii cu probleme psihice. La demisol vor fi amplasate spaţiile 

tehnice şi bucătăria spitalului, la parter sala de mese, farmacia şi spaţiile pentru îngrijirea 

pacienţilor, la etajul întâi se va afla o zona pentru personal si una cu rezerve pentru 

pacienţi, iar cel de-al doilea etaj va fi destinat în totalitate pacienţilor. Am preluat deja toate 

studiile de specialitate realizate de către cei de la Unitatea Medico-Socială pentru acest 

obiectiv, astfel încât să obţinem toate avizele şi autorizaţiile pentru a demara procedurile 

de atribuire a contractului de execuţie. Valoarea investiţiei este de peste 13.000.000 de lei, 

din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Galaţi”, a declarat Costel Fotea, preşedintele 

Consiliului Judeţean Galaţi.  

Tot în domeniul sănătăţii, la propunerea preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, 

Costel Fotea, au fost date în administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă 

„Sf.Apostol Andrei” dispozitive medicale achiziţionate în cadrul proiectului „Modernizare, 

extindere şi dotare Ambulatoriu integrat de specialitate al Spitalului Judeţean Galaţi”. Aviz 

pozitiv a primit şi propunerea preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea, de 

modificare și completare a Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi 

nr.230/06.11.2017, privind aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al municipiului 

Galaţi de trecere a unor suprafeţe de teren aferente unui drum din domeniul public al 

municipiului Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi, pentru încadrarea acestora în 

categoria drumurilor de interes judeţean.  

De asemenea, a fost rectificat bugetul local al judeţului Galaţi şi al instituţiilor 

publice  aflate în subordinea Consiliului Judeţean Galaţi şi a fost aprobat un parteneriat 

între judeţul Galaţi şi Agenţia pentru întreprinderi mici si mijlocii, atragere de investiţii şi 

promovare a exportului Constanţa, pentru organizarea în comun a unor evenimente 

destinate întreprinderilor mici şi mijlocii şi atragerea de investiţii.  

 


