
 

 

 
 
 

HOTĂRÂREA Nr. 103 
din 28 aprilie 2022 

 
privind:  darea în administrarea Şcolii Gimnaziale Speciale „Constantin  Pufan” Galaţi a 
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: 3875/15.04.2022  
            
            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 și 
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 adresa nr. 1219 din 25.03.2022 a Școlii Gimnaziale Speciale 
„Constantin Pufan” Galaţi, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 3875/25.03.2022; 

Având în vedere prevederile art. 861 alin. (3), art. 867-870 din Legea nr. 287/2009 privind 
Codul Civil, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 108 lit. a), art. 297-300 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. c) și d), alin. (4) lit. a) și alin. (5) lit. a) şi 
b) 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 darea în administrarea Școlii Gimnaziale Speciale „Constantin 
Pufan” Galaţi a părții din imobilul care a fost folosit în campania națională de vaccinare anti 
covid 19, situat în municipiul Galaţi, str. 1 Decembrie 1918 nr. 25, imobil aflat în domeniul public 
al judeţului Galaţi. 

(2) Datele de identificare ale părţii părţii de imobil prevăzut la alin. (1) sunt prevăzute în 
anexa care face parte din prezenta hotărâre. 

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 
Contrasemnează pentru legalitate:  

 Secretarul general al judeţului,  

                Ionel COCA 
     Șef serviciu,                                                                                                                    

     Nedelcu Costel 

           
       Marcu Mihai  
       14.04.2022 

                                Director executiv - Popescu Marin 
                              
                           Director executiv adjunct - Hălășag Sorin 
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    Anexa 
Date identificare                                                                   

Nr 
crt. 

Cod de 
clasificare/ 
Nr.inventar 

 
Denumirea 

bunului 

 
Elemente de identificare 

Valoarea de 
inventar 

(lei) 

1 1.6.2. 
Cantină 

(apartament 11) și 
scări de acces 

-str.1 Decembrie 1918 nr.25, Galați 
- suprafață construită Sc= 1170,95 m2 
- suprafață desfășurată Sd= 1170,95 m2 

 

5.252.680,54 

 
 

 


