
 

 

 
 

HOTĂRÂREA Nr. 255 
din 17 decembrie 2020 

 
privind: încetarea dreptului de administrare al Şcolii Gimnaziale Speciale „Constantin  
Pufan” Galaţi asupra unei părți din imobilul situat în municipiul Galaţi, str.1 Decembrie 
1918 nr. 25, imobil aflat în domeniul public al judeţului Galaţi   
Iniţiatori : Costel Fotea – Președintele Consiliului Județean Galați  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului 13.007/11.12.2020  
 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate 

al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere raportul de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 pentru asistenţă 

şi protecţie socială, învățământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement, 
si nr. 6 de analiză privind administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrări publice şi 
de refacere a monumentelor istorice şi de arhitectură ale Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Galați nr. 
865/9.12.2020 – art. 3 poz. 7 și 8; 

Având în vedere adresa nr.5831.10.12.2020 a Școlii Gimnaziale Speciale 
„Constantin Pufan” Galaţi, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr.13007.10.12.2020; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. c) și d) și alin. (5) lit. b), c) și h) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 182 alin. (1) şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Școlii Gimnaziale Speciale 
„Constantin Pufan” Galaţi asupra unei părți din imobilul situat în municipiul Galaţi, str. 1 
Decembrie 1918 nr. 25, imobil aflat în domeniul public al judeţului Galaţi. 
 

(2) Se aprobă preluarea în administrarea Consiliului Județean Galați a părții de imobil 
prevăzută la alin. (1) în vederea folosirii acestui spațiu în Campania Națională de  vaccinare 
anti Covid -19. 

(3) Date tehnice: adresa  str.  1 Decembrie 1918. nr. 25  
      Cantină – etaj 1 - suprafață 1.170,95 m.p. și scările de acces. 
Art.2. Predarea-preluarea părții din imobilul prevăzută în această hotărâre se va face 

pe bază de proces verbal, în termen de 15 de zile de la data aprobării prezentei hotărâri. 
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Școlii Gimnaziale Speciale „Constantin Pufan” 

Galaţi. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

 
Director executiv,  

Constantin CRISTEA 
 

                                                               Nedelcu Costel / 10.12.2020 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Ionel Coca 
 


