Comu
unicat de
d presă
C
Juudeţean Galaţi
G
a orgganizat o şedinţă exxtraordinarră în care au
Pe 31 maai 2018, Consiliul
fost votatte nouă prroiecte de hotărâri. Şase proieecte se refferă la reaalizarea unnor investiţii
pentru exxtinderea, modernizaarea şi dottarea a trei ambulatoorii de speecialitate.
“Am aproobat trei in
nvestiţii pentru
p
extiinderea, modernizar
m
rea şi dotaarea ambuulatoriilor de
specialitaate de la Spitalul Cliinic Judeţean de Urrgenţă <Sff. Apostol Andrei>, Spitalul de
Pneumoft
ftiziologie Galaţi şii Spitalul Orăşenessc Tîrgu Bujor.
B
Su
unt investiiţii de peste
şapte millioane de euro, caree au fost depuse deeja spre finanţare
f
î cadrul Programu
în
P
ului
Operaţionnal Regioonal 20144-2020. Am
A încreddere că tooate cele trei proiiecte vor fi
declarate eligibile şi vor primi finanţaare. Astfel, la Spitaalul Clinicc Judeţeann de Urgennţă
<Sf. Apoostol Andrei> dorim
m să extind
dem ambullatoriul pee orizontallă cu pestee 300 de mp,
m
precum şi
ş spaţiul unde au funcţionaat cabineteele mediccilor de faamilie, la Spitalul de
Pneumoft
ftiziologie Galaţi vreem să extindem am
mbulatoriull pe o sup
prafaţă de aproximaativ
200 de m
mp şi să modernizăm
m
m spaţiul unde funccţionează ambulatooriul în aceest momeent,
iar la Spiitalul Orăăşenesc Tîîrgu Bujorr vrem să extindem
m ambulatoriul cu peste
p
420 de
mp. Proiiectele preevăd dotăări cu ech
hipamentee medicalee de pestte 1,5 millioane euro,
inclusiv un compu
uter tomoograf la Spitalul
S
dee Pneumooftiziologiie Galaţi””, a declaarat
Costel Footea, preşeedintele Coonsiliului Judeţean Galaţi.
În cadruul şedinţeii au fost aprobaţi indicatorrii tehnico-econom
mici pentruu realizarrea
lucrărilorr tehnico-edilitare aferente
a
o
obiectivulu
ui de inveestiţie „Locuinţe pentru
p
tineeri,
destinate închirieriii specialiiştilor din
n sănătatee, judeţul Galaţi, municipiul
m
Galaţi, str.
s
pa I”.
Brăilei nrr.177, etap
“Este prooiectul caare vizeazăă realizarea reţelei de utilităăţi pentruu construirrea primu
ului
bloc de loocuinţe deestinat speecialiştilorr din sănăttate. Astfeel, în prim
ma etapă see va constrrui
un imobiil cu douuăzeci de apartamennte, zece cu o cam
meră şi zece cu doouă cameere.
Valoarea lucrărilorr edilitare pentru caare am approbat inddicatorii teehnico-ecoonomici este
de 1.187.707 lei, din
d bugetuul propriuu al Consiliului Juddeţean Gaalaţi. Este doar prim
ma
etapă a unui
u
proiiect care prevede construire
c
ea a trei blocuri de
d locuinţe, în curttea

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.

