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Astăzi, în şedinţă ordinară, a fost aprobat bugetul general al 

judeţului Galaţi pentru anul în curs. Astfel, Consiliul Judeţean 

Galaţi va avea, în 2021, un buget de 855.691.920 de lei, cu 11% 

mai mare faţă de anul precedent.    

 

“Bugetul de anul acesta este construit în mare parte cu ajutorul 

fondurilor europene pe care Consiliul Judeţean a reuşit să le 

atragă. Avem astfel cel mai mare buget pentru dezvoltare din 

istoria judeţului, în condiţiile în care, din păcate, fără nicio 

explicaţie, Galaţiul a primit de la bugetul de stat cu 6 milioane 

de euro mai puţin faţă de 2020. Este al doilea an când judeţului 

nostru i se alocă o sumă mai mică. Astfel, faţă de 2019, Galaţiul 

a primit de la Guvernul României cu aproape 30 de milioane de 

euro mai puţin. Nu este normal ca banii care vin din contribuția 

tuturor cetățenilor țării să fie repartizaţi discreţionar de către cei 

de la guvernare. Din păcate, deşi este cel mai mare buget pe 

care l-a avut vreodată judeţul Galaţi, consilierii PNL au votat 

împotrivă”, a declarat Costel Fotea, preşedintele Consiliului 

Judeţean Galaţi. 

 



 

 

În 2021, bugetul general al judeţului Galaţi este configurat 

astfel: 74% pentru dezvoltare şi 26% pentru funcţionare. 

 



“Anul acesta, peste 630 de milioane de lei, aproape trei sferturi 

din buget, înseamnă investiţii pentru judeţul Galaţi. Faţă de anul 

trecut, avem în plus peste 70 de milioane de lei la secţiunea 

dezvoltare. Cea mai mare creştere este în zona de protecţie a 

mediului. Sumele alocate anul acesta sunt de 138 de ori mai 

mari faţă de 2020, de la 1.145.000 de lei la 157.828.000 de lei. 

Este vorba despre implementarea proiectului de management al 

deşeurilor, o investiţie unică în România. Bani mai mulţi au fost 

alocaţi şi pentru sănătate, respectiv 179.167.000 de lei, cu 

aproape 20 de milioane de lei mai mult faţă de anul trecut. De 

altfel, aproximativ 50 de milioane de lei vor fi cheltuiţi doar 

pentru dotarea spitalelor gălăţene (Spitalul Județean, Spitalul 

de Pneumoftiziologie, Spitalul de Boli Infecțioase, Spitalul 

Orășenesc din Târgu Bujor) cu aparatură medicală 

performantă”, a declarat Costel Fotea, preşedintele Consiliului 

Judeţean Galaţi. 

 

  

 



 

 



  

În 2021, vor fi continuate toate investiţiile aflate în plin proces 

de implementare, atât cele cu fonduri europene, cât şi cele 

finanţate cu fonduri proprii sau de la bugetul de stat. 

Principalele investiţii de anul acesta vizează implementarea 

sistemului de management al deşeurilor, reabilitarea de la zero 

a peste 100 de km de drum judeţean, modernizarea spitalelor şi 

dotarea lor cu aparatură medicală modernă, continuarea 

lucrărilor la Drumul de Centură, la noul sediu al Muzeului de 

Artă Vizuală şi la sera de plante exotice. De asemenea, anul 

acesta vor fi finalizate mai multe investiţii, cum ar fi cele de la 

noua Unitate de Primiri Urgenţe, de la Ambulatoriul de 

Specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie sau de la Centrul 

de Diagnosticare a Cancerului, iar la Tecuci şi Târgu Bujor vor 

demara noi investiţii în zona de mediu. În plus, în lunile 

următoare vor fi semnate noi contracte cu finanţare europeană. 

 

  

 

  

 

  

 


