
 

                                                                                                     

Comunicat de presă   

În cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi din 25 aprilie 

2018, au fost aprobate 15 de proiecte de hotărâri. La propunerea preşedintelui 

Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea, s-au aprobat proiectul tehnic şi 

documentaţia de execuţie pentru realizarea obiectivului de investiţie „Extindere 

şi reamenajare secţie de Radioterapie” din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de 

Urgenţă ”Sf.Apostol Andrei” Galaţi.  

“Avem contract pentru realizarea proiectării şi execuţiei lucrării de extindere pe 

verticală  a secţiei de Radioterapie. Prima fază, cea de proiectare, a fost 

finalizată, iar în cel mai scurt timp vor demara lucrările la secţia de 

Radioterapie, acolo unde vom realiza, din fonduri proprii, o construcţie pentru 

pacienţii care vin din Ambulatoriu, dotată cu lift, sală de recepţie, vestiare şi 

cabinete medicale, pentru a crea condiţii moderne şi confortabile de tratament. 

În plus, secţia va fi dotată cu un accelerator liniar de particule, în cadrul unui 

program derulat de către Ministerul Sănătăţii”, a declarat Costel Fotea, 

preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi.  

În domeniul infrastructurii rutiere, a fost aprobat proiectul de reabilitarea a patru 

poduri şi podeţe, precum şi unele modificări privind proiectul de modernizare a 

DJ251A Corod – Drăguşeni.   

„După mulţi ani de zile, Consiliul Judeţean Galaţi s-a aplecat şi asupra podurilor 

şi podeţelor din judeţul Galaţi, multe  cu o vechime de peste 30, 40 de ani. Am 

aprobat indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea podurilor şi podeţelor 

de pe DJ 241G, localitatea Ţepu de Sus, DJ 242E, localitatea Roşcani, DJ 

251L, localitatea Braniştea şi DJ 242C, localitatea Lungeşti. Investiţia este de 

peste 1.000.000 de lei, din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Galaţi. În 

ceea ce priveşte proiectul de modernizare a 16 km de drum judeţean pe DJ 

251A, acesta este depus deja spre finanţare pe Strategia Uniunii Europene 

pentru Regiunea Dunării, a trecut de toate etapele de verificare şi a fost 

declarat eligibil”, a declarat Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean 

Galaţi.  



În cadrul şedinţei s-a aprobat un parteneriat cu Asociaţia Persoanelor cu 

Handicap „Sporting Club” Galaţi în vederea organizării în comun a unor 

evenimente, a fost rectificat programului de investiţii publice pe grupe de 

investiţii şi surse de finanţare pentru anul 2018 şi au fost aprobaţi indicatorii 

tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate privind realizarea 

obiectivului „Scară exterioară C.P. Iovan Iorgovan” – Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. De asemenea, patru unităţi 

administriv-teritoriale au fost acceptate în Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi”.  

 

 

 

 


