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În cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi din 30 martie 2018, au 

fost aprobate 35 de proiecte de hotărâri. La împlinirea a 100 de ani de la unirea 

României cu Basarabia, consilierii judeţeni au aprobat o Declaraţie simbolică de unire 

cu Republica Moldova, ca o reparaţie morală pentru suferinţele îndurate de înaintaşii 

noştri şi pentru susţinerea localităţilor din Republica Moldova care şi-au exprimat 

dorinţa de unire cu România.  

“Judeţul Galaţi are relaţii de colaborare şi de prietenie cu fraţii noştri de peste Prut. 

Îmi doresc ca într-un viitor nu prea îndepărtat, fraţii noştri de peste Prut să fie, alături 

de noi, în marea familie europeană”, a declarat Costel Fotea, preşedintele Consiliului 

Judeţean Galaţi.  

De asemenea, au fost aprobate acorduri de cooperare între Consiliul Judeţean Galaţi şi 

Consiliile Raionale din Cahul şi Hînceşti, pentru dezvoltarea relaţiilor de parteneriat şi 

realizarea unor obiective de investiţii. 

“Avem nevoie de aceste parteneriate pentru a putea accesa fondurile transfrontaliere, 

astfel încât să putem dota laboratorul de microbiologie moleculară de la Spitalul de 

Boli Infecţioase, să construim o sală de spectacole pentru Centrul Cultural <Dunărea 

de Jos> şi să realizăm o secţie de pediatrie la Spitalul Orăşenesc Tîrgu Bujor. Am avut 

întâlniri cu reprezentanţii de la Cahul, Hînceşti şi Anenii Noi, iar echipele tehnice 

lucrează la pregătirea acestor proiecte şi la identificarea de noi oportunităţi de 

investiţii”, a declarat Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi. 

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

indicatorii tehnico-economici pentru realizarea unui laborator de microbiologie 

moleculară la Spitalul de Boli Infecţioase “Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi.  

“Este vorba de o clădire nouă pentru evaluarea imunologică şi virusologică a 

pacienţilor cu infecţii HIV şi pentru stabilirea diagnosticului molecular al altor infecţii 

virale şi bacteriene. Noua clădire, de peste 3000 de mp, va fi împărţită în patru zone: 

zona medicală, unde vor fi saloane pentru pacienţi, cabinete pentru medici, săli de 

tratament şi oficii alimentare, zona de laborator, zona de şcolarizare, unde vom 

amenaja un amfiteatru şi săli pentru lucrări practice pentru studenţii de la medicină şi 



zona tehnică. Valoarea investiţiei este de peste 3 milioane de euro, bani din bugetul 

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

Consiliului Judeţean Galaţi.  

În domeniul infrastructurii rutiere, au fost aprobate proiecte care privesc reabilitarea şi 

modernizarea drumurilor judeţene.  

“Este vorba de construirea unui pod nou la Valea Mărului peste Valea Găunoasă, pe 

DJ 251G, pod care a fost distrus recent de o alunecare de teren. Am reuşit în cel mai 

scurt timp să analizăm situaţia şi să luăm deciziile care se impuneau. Investiţia va fi 

realizată din fondurile proprii ale Consiliului Judeţean Galaţi. Apoi, am aprobat 

proiectele tehnice şi documentaţiile de execuţie pentru reabilitarea şi modernizarea a 

peste 80 de km de drum judeţean. Este vorba de investiţii de peste 180 de milioane de 

lei. Cele trei drumuri judeţene care vor intra în modernizare sunt DJ 251, DJ242 şi DJ 

252”, a declarat Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi.  

În cadrul şedinţei s-a aprobat extinderea Programului IMPACT cu etapa a V-a, pentru 

dotarea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi, a fost votat ghidul de finanţare 

nerambursabilă din bugetul judeţului Galaţi pentru activităţi nonprofit de interes 

judeţean, respectiv pentru proiecte sociale, a fost rectificat bugetul local al Consiliului 

Judeţean Galaţi şi au fost aprobate rezultatele evaluărilor managerilor instituţiilor de 

cultură din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi. De asemenea, consilierii judeţeni au 

constatat încetarea mandatului de consilier judeţean, înainte de expirarea duratei 

normale, al doamnei Şerban Ecaterina-Lidia şi au validat mandatul de consilier judeţean 

al domnului Alexandru Adrian-Dănuţ.  

 


