
Peste 100 de
obiective de investiþii,
þinta primarului din
Galaþi pentru 2023

P
rimãria Galaþi va avea mai mulþi
bani pentru dezvoltare ºi investi-
þii. Este anunþul primarului Ionuþ
Pucheanu, care ºi-a propus pen-
tru anul 2023 o þintã de peste o
sutã de obiective de investiþii

pentru învãþãmânt, sãnãtate ºi infrastruc-
turã. În acest sens, Primãria Galaþi va dis-
pune în acest an de un buget consolidat de

1,17 miliarde lei, cu 10% mai mare decât cel
de anul trecut.

"Este important sã aducem zi de zi o
schimbare în oraºul nostru, sã derulãm noi
proiecte de investiþii pentru modernizarea
ºi dezvoltarea Galaþiului, iar pe partea de
funcþionare sã asigurãm servicii mai bune
gãlãþenilor. De aceea, bugetul de anul ace-
sta este clãdit pe aºteptãrile reale ale gãlãþe-

nilor, dar þinând cont de resursele financiare
pe care ne putem baza. Iar aici important
este cã avem un adevãrat record de investi-
þii pe care le putem realiza cu fonduri euro-
pene. În ansamblu, bugetul este mai mare
cu 10% decât cel de anul trecut, lucru care
ne dã încredere cã vom reuºi sã ducem la
îndeplinire toate proiectele pe care ni le-am
propus, mai ales în educaþie, sãnãtate, infra-
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structurã sau interioare de cartier", a decla-
rat Ionuþ Pucheanu, primarul municipiului
Galaþi.

Buget mai mare cu 10%

decât anul trecut
Bugetul general consolidat al municipiului

în 2022 este de 1.173.453.330 lei, din care
363.683.330 lei pentru dezvoltare º i
809.770.000 lei pentru funcþionare, distribu-
it pe indicatori astfel: Servicii publice -
276.721.000 lei; Învãþãmânt - 139.387.000
lei; Transporturi - 120.285.000 lei; Asistenþã
socia lã - 106.668.000 lei ; Sãnãtate -
88.329.000 lei; Culturã - 65.235.000 lei; Sport
- 10.000.000 lei; Energie termicã - 6.644.000
lei.

"Pentru anul acesta, Primãria municipiului
Galaþi ºi-a propus peste 100 de obiective de
investiþii pentru învãþãmânt, sãnãtate ºi in-
frastructurã", informeazã Primãria Galaþi.

Mai mult, municipalitatea are deja 145 de
proiecte cu finanþare europeanã, în diferite
stadii, în valoare totalã de peste 280 de mi-
lioane de euro. Este vorba despre 59 de
proiecte aprobate deja, cu finanþare prin
Planul Naþional de Redresare ºi Rezilienþã,
în valoare de 125 de milioane de euro, la
care se adaugã 86 de proiecte aflate în de-
rulare, în valoare de peste 155 de milioane
de euro.

"Printre cele mai importante obiective pro-
puse se aflã modernizarea bulevardului Ge-
orge Coºbuc; modernizarea parcului ºi ame-
najarea parcãrii subterane a Spitalului pen-
tru copii; construirea parcului ºi parcãrii

subterane pe str. Eroilor nr 1; construirea
parcãrii supraterane Micro 21 din str. Victor
Vâlcovici; construirea parcãrii supraterane
Micro 39C, str. Milcov; modernizarea Piaþe-
tei Biserica Greacã; modernizarea Parcului
Turn TV; modernizarea Parcului Elice; mo-
dernizarea Parcului Libertãþii; modernizarea
str. Domneascã (tronson str. Gamulea - str.
Gãrii); amenajarea imobil str. 1 Decembrie
1918 nr. 25 (pentru relocare Evidenþa Popu-
laþiei); modernizãri la locurile de joacã pen-
tru copii etc", informeazã Primãria Galaþi.

De asemenea, în oraº vor continua investi-
þiile în educaþie, sãnãtate ºi infrastructurã.

Grãdiniþã modernizatã
cu fonduri prin PNRR

Primãria municipiului Galaþi continuã sã
acceseze fondurile disponibile prin PNRR,
unul dintre proiectele semnate fiind reabili-
tarea unei grãdiniþe. Este vorba despre un
contract de finanþare de circa 350.000 de
euro pentru renovarea energeticã a Grãdini-
þei cu Program Prelungit "Licurici".

"S-au prevãzut în principal lucrãri pentru
reabilitarea termicã a clãdirii, reabilitarea si-
stemului de încãlzire ºi de furnizare a apei
calde, instalarea/reabilitarea sistemului de
climatizare, modernizarea instalaþiilor de
iluminat, instalarea unor sisteme alternative
pentru producerea energiei, instalarea de
staþii pentru încãrcarea maºinilor electrice
precum, ºi alte tipuri de lucrãri conexe",
conform reprezentanþilor Primãriei Galaþi.

Clãdirea Grãdiniþei a fost construitã în
urmã cu aproximativ 50 de ani ºi este situatã
în cartierul Micro 17. Proiectul "Renovarea
energeticã a Grãdiniþei cu Program Prelun-
git Licurici" are o valoare de 1.780.835,95 lei.

Fabricã de ulei în

Zona Liberã Galaþi
O companie elveþianã va deschide prima

fabricã în Zona Liberã Galaþi. Este vorba de-
spre o fabricã de ulei, iar valoarea investiþiei
se ridicã la peste 20 de milioane de euro,
urmând sã genereze aproximativ 200 de noi
locuri de muncã.
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Renovarea energeticã a Grãdiniþei cu Program Prelungit "Licurici" se va realiza printr-un con-
tract de finanþare de circa 350.000 de euro, fonduri disponibile prin PNRR.

Reprezentanþii companiei eleveþiene SunPro ºi directorul Zonei Libere Galaþi au semnat con-
tractul de concesiune în prezenþa primarului municipiului Galaþi, Ionuþ Pucheanu.



Reprezentanþii companiei eleveþiene Sun-
Pro ºi directorul Zonei Libere Galaþi au sem-
nat contractul de concesiune în prezenþa
primarului municipiului Galaþi, Ionuþ Puche-
anu.

"Zona Liberã a devenit foarte atractivã în
ultimii ani ºi mã bucur cã avem un nou inve-
stitor care va crea noi locuri de muncã ºi va
aduce plus valoare oraºului nostru. Este încã
o dovadã cã Galaþiul oferã oportunitãþi foar-
te bune pentru investiþii", a declarat prima-
rul Ionuþ Pucheanu. Contractul de concesiu-
ne a fost încheiat pentru o perioadã de 49
de ani.

Aproape 4 milioane de

euro pentru renovarea

unui liceu

Un liceu din Galaþi urmeazã sã fie renovat
cu fonduri europene dupã ce Primãria mu-
nicipiului Galaþi a accesat aproape 4 milioa-
ne de euro în cadrul PNRR.

"Proiectul vizeazã patru clãdiri ce cuprind
corpul cu sãli de clasã, atelierul, cantina ºi
cãminul. Astfel, au fost prevãzute în princi-
pal lucrãri de reabilitare termicã a clãdirilor,
reabilitarea sistemului de încãlzire ºi de fur-
nizare a apei calde, instalarea/reabilitarea si-
stemului de ventilare, modernizarea instala-
þiilor de iluminat, instalarea unor sisteme al-
ternative pentru producerea energiei, insta-
larea de staþii pentru încãrcarea maºinilor
electrice precum ºi alte tipuri de lucrãri co-
nexe", se aratã în comunicatul de presã emis

de Biroul de Presã al Primãriei Galaþi.
Proiectul Renovarea energeticã a Liceului

Tehnologic Paul Dimo (corpurile C1, C5,
C10, C12), în valoare de 19.752.282,56 lei
(3.950.456,512 euro), se adaugã altor pro-
iecte importante ale Primãriei municipiului
Galaþi. Astfel, Primãria municipiului Galaþi
are aprobate pentru finanþare pânã acum în
cadrul PNRR nu mai puþin de 60 de proiecte
de aproximativ 129 de milioane de euro.

Blocul din Galaþi distrus

de explozie în urmã doi

ani va fi reabilitat cu

fonduri europene

Blocul N6, afectat de o explozie puternicã
în urmã cu circa doi ani, va beneficia de lu-
crãri ample de renovare, dupã ce a fost sem-
nat, în cadrul PNRR, contractul de finanþare.

"În cadrul proiectului sunt prevãzute în
principal lucrãri de consolidare seismicã ºi de
reabilitare termicã a elementelor de anvelo-
pã, lucrãri de reabilitare termicã a sistemului
de încãlzire/a sistemului de furnizare a apei
calde de consum, instalarea unor sisteme al-
ternative de producere a energiei electrice
ºi/sau termice pentru consumul propriu, uti-
lizarea surselor regenerabile de energie. De
asemenea, sunt incluse lucrãri pentru siste-
mele de climatizare ºi ventilaþie, de moderni-
zare a instalaþiilor de iluminat, precum ºi lu-
crãri conexe pentru respectarea altor cerinþe
fundamentale privind calitatea în construc-
þii", conform Primãriei Galaþi.

Obiectivul specific al proiectului constã în
renovarea integratã (consolidare seismicã ºi
renovare energeticã moderatã) a blocului
N6, str. Domneascã nr.16, Centru, Asociaþia
de Proprietari nr.104 din municipiul Galaþi.

Valoarea totalã a contractului de finanþare
este de 9.380.611,96 lei cu TVA, iar durata de
implementare a proiectului este 41 de luni.
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Proiectul Renovarea energeticã a Liceului Tehnologic Paul Dimo (corpurile C1, C5, C10, C12),
în valoare de 19.752.282,56 lei (3.950.456,512 euro), se adaugã altor proiecte importante ale
Primãriei municipiului Galaþi.

Blocul N6, afectat de o explozie puternicã în urmã cu circa doi ani, va beneficia de lucrãri am-
ple de renovare, dupã ce a fost semnat, în cadrul PNRR, contractul de finanþare. Obiectivul
specific al proiectului constã în renovarea integratã (consolidare seismicã ºi renovare energe-
ticã moderatã) a blocului N6, str. Domneascã nr.16, Centru, Asociaþia de Proprietari nr.104
din municipiul Galaþi.



Investiþie cu bani

europeni la

Liceul de Marinã din

Galaþi
Liceul de Marinã din Galaþi va beneficia de

o investiþie cu fonduri europene în valoare
de 1,7 milioane de lei. Este vorba despre
proiectul "Renovare energeticã - Reabilitare
ºi modernizare salã de sport Liceul Tehnolo-
gic "General de Marinã Nicolae Dumitrescu
Maican".

"Acesta presupune în principal reabilitarea
termicã a elementelor de anvelopã a clãdirii,
reabilitarea termicã a sistemului de încãlzi-
re/a sistemului de furnizare a apei calde de
consum, lucrãri de instalare/modernizare a
sistemelor de climatizare ºi/sau ventilare
mecanicã pentru asigurarea calitãþii aerului
interior, reabilitarea/modernizarea instala-
þiei de iluminat, instalarea unor sisteme al-
ternative de producere a energiei electrice
ºi termice, lucrãri pentru echiparea cu staþii
de încãrcare pentru maºini electrice, instala-
re de staþii de încãrcare rapidã pentru vehi-
cule electrice etc", informeazã Primãria
Galaþi.

Municipaltatea continuã astfel amplul pro-
gram de modernizare a unitãþilor de învã-
þãmânt din oraº pentru a oferi cele mai bune
condiþii elevilor ºi profesorilor, astfel încât în
prezent este vorba despre aproximativ 50
de proiecte, aflate în diverse stadii, ce pri-
vesc creºe, grãdiniþe, ºcoli ºi licee, un adevã-
rat record de investiþii în infrastructura ºco-
larã.

Peste 11,5 milioane lei

pentru reabilitarea

Sãlii Sporturilor

Galaþi
Primãria municipiului Galaþi a semnat un

nou contract de finanþare în cadrul PNRR, ce
vizeazã renovarea energeticã a Sãlii Sportu-
rilor. Prin proiect se urmãreºte asigurarea
unor condiþii mai bune pentru desfãºurarea
activitãþilor sportive, precum ºi reducerea
semnificativã (de trei ori) a consumului
anual de energie pentru încãlzire ºi a emisii-
lor de gaze cu efect de serã. Proiectul este
unul amplu ºi are o valoare de 11.527.639,29
de lei.

"Acesta presupune în principal reabilita-
rea termicã a elementelor de anvelopã a
clãdirii, reabilitarea termicã a sistemului de

încãlzire/a sistemului de furnizare a apei
calde de consum, instalarea unor sisteme
alternative de producere a energiei electri-
ce ºi termice, lucrãri de instalare/moderni-
zare a sistemelor de climatizare ºi/sau ven-
tilare mecanicã pentru asigurarea calitãþii
aerului interior, reabilitarea/modernizarea
instalaþiei de iluminat, lucrãri pentru echi-
parea cu staþii de încãrcare pentru maºini
electrice, instalare de staþii de încãrcare ra-
pidã pentru vehicule electrice etc.", infor-
meazã Primãria Galaþi.

Bani europeni

pentru un club

sportiv
La rândul sãu, Consiliul Judeþean Galaþi va

depune spre finanþare, în cadrul Planului
Naþional de Redresare ºi Rezilienþã, un am-
plu proiect de dotare a Clubului Sportiv ªco-
lar Galaþi ºi a Clubului Sportiv ªcolar Tecuci.
Este vorba despre dotarea sãlilor de antre-
nament cu diverse echipamente sportive.

"Am identificat o axã cu fonduri europene
prin care putem sprijini cluburile sportive
ºcolare din judeþ. Este vorba despre un apel
de proiecte din cadrul PNRR, unde doar
UAT-urile sunt eligibile. De aceea, am decis
sã venim în sprijinul a peste 1.100 de tineri
sportivi de la cluburile ºcolare din munici-
piul Galaþi ºi din municipiul Tecuci, care fo-
losesc la antrenamente aparaturã veche de
ani de zile.

Din pãcate, nu s-a mai investit serios de
mult timp în aceste cluburi ºcolare, iar co-
piii, care sunt extrem de talentaþi, au nevoie
de echipamente noi ºi moderne pentru a se
antrena ºi a face performanþã", a declarat
Costel Fotea, preºedintele Consiliului Jude-
þean Galaþi.

Clubul ªcolar Galaþi are 698 de sportivi
înscriºi, iar la Tecuci sunt 442 de elevi care
fac sport în cadrul clubului ºcolar din locali-
tate.

"Banii vor fi folosiþi pentru dotarea sãlilor
de antrenament cu echipamente de forþã,
sisteme performante indoor pentru îmbu-
nãtãþirea tehnicii în sporturi precum ca-
iac-canoe sau înot, kituri de antrenament,
manechin pentru sala de lupte ºi judo, porþi
ºi mingi de handbal, trambuline ºi saltele
pentru sãritura la înãlþime", a declarat Costel
Fotea.

Cluburile sportive ºcolare sunt unitãþi co-
nexe ale Ministerului Educaþiei, în subordi-
nea inspectoratelor ºcolare. Valoarea fondu-
rilor care pot fi accesate pentru cele douã
cluburi ºcolare este de aproximativ 350.000
de lei.
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Liceul de Marinã din Galaþi va beneficia de o investiþie cu fonduri europene în valoare de 1,7
milioane de lei. Este vorba despre proiectul "Renovare energeticã - Reabilitare ºi modernizare
salã de sport Liceul Tehnologic General de Marinã Nicolae Dumitrescu Maican".


