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Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă <Sf. Apostol Andrei>, pentru personalul din 
sistemul medical”, a declarat Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi.  

De asemenea, a fost aprobat proiectul tehnic pentru construirea unui pod nou pe DJ 
251G la Valea Mărului, iar localitatea Matca a fost acceptată ca membru al Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galaţi. 

Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea, a anunţat că la nivelul 
Consiliului Judeţean Galaţi vor fi preluate bazele şi cluburile sportive din judeţul Galaţi 
aflate în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi Casa de Cultură a 
Studenţilor.    

 


