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În cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi din 27 iulie 2017, 

au fost aprobate 34 de proiecte de hotărâri.  

Un proiect de anvergură pentru dezvoltarea judeţului Galaţi, aprobat în 

şedinţa Consiliului Judeţean Galaţi, este cel privind „Extinderea şi reamenajarea 

secţiei de Radioterapie” de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol 

Andrei.” Astfel, consilierii judeţeni au votat indicatorii tehnico-economici pentru o 

investiţie de peste 4.500.000 de lei.  

“Este un nou proiect de investiţii derulat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 

din Galaţi. Vom construi o clădire nouă, deasupra buncarului de la spital, pentru 

pacienţii care vor veni la radioterapie. Va fi un spaţiu modern prevăzut cu lift 

pentru accesul în buncarul unităţii medicale, cu vestiare si cabinete medicale. 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă va fi dotat cu un accelerator liniar de 

particule, unul dintre cele mai moderne echipamente medicale pentru 

tratamentul cancerului. Unitatea medicala gălăţeană este inclusă în cadrul unui 

proiect derulat de Ministerul Sănătăţii de dotare a secţiilor de Radioterapie. 

Odată cu realizarea noului imobil, vom reuşi să separăm circuitele medicale, 

unul pentru cei care vin la tratament din ambulatoriu şi unul pentru cei internaţi 

în spital”, a declarat Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi. 

Tot în domeniul sănătăţii a fost aprobat şi proiectul de atribuire în folosinţă 

gratuită, către Agenţia Naţională  pentru  Locuinţe, pe durata  execuţiei  

investiţiei,  a unei suprafeţe de 5.078 mp, în  vederea  construirii  de  locuinţe  

destinate  închirierii specialiştilor  din  sănătate. 

“Este o parte din strategia de a-i pastra la Galaţi pe tinerii absolvenţi ai Facultăţii 

de Medicină şi de a atrage şi alte cadre medicale. Trebuie sa oferim condiţii 

moderne pentru a deveni atractivi si competitivi în domeniul personalului 

medical. Vor fi construite 40 locuinţe, în două etape, câte 20 de apartamente 

pentru fiecare fază de realizare a proiectului. Apartamentele  vor fi destinate 



doar pentru personalul din sistemul medical, din cadrul Spitalului Clinic 

Județ ean de Urgenț ă „Sf. Apostol Andrei”, a declarat Costel Fotea, 

preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi.  

La propunerea preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi au fost aprobate 

proiecte de investiţii pe drumurile judeţene. Au fost votate cheltuielile de proiect 

şi acordurile de parteneriat pentru realizarea obiectivelor de reabilitare şi 

modernizare pe DJ 255 Pechea – Măstăcani – DN26 şi pe DJ 251 A Corod - 

Drăguşeni.   

“Sunt două investiţii care au o valoare totală de peste 106.000.000 de lei 

şi care vizează modernizarea a peste 50 de km de drum judeţean pe bani 

europeni. Va fi modernizat complet sistemul rutier, vor fi reabilitate podurile şi 

podeţele de pe traseul drumului, vor fi amenajate staţii pentru transportul public 

şi vor fi efectuate lucrări de siguranţă a circulaţiei, inclusiv amenajarea trecerilor 

de pietoni cu indicatoare şi dispozitive de iluminat cu leduri alimentate prin 

intermediul panourilor voltaice”, a declarat Costel Fotea, preşedintele Consiliului 

Judeţean Galaţi. 

De asemenea, au fost aprobate 11 proiecte de montare de centrale termice în 

imobile care aparţin Consiliului Judeţean Galaţi şi la instituţiile din subordine şi 

au fost stabilite salariile de bază pentru funcţionarii publici şi personalul 

contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi şi 

din cadrul unor instituţii publice din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi. În 

cadrul şedinţei a fost votat noul proiect tehnic pentru obiectivul de investiţii - 
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şi s-a decis rectificarea bugetului local al Consiliului Judeţean Galaţi.  


