HOTĂRÂREA NR. 104
din 28 aprilie 2022
privind: darea în administrarea Școlii Profesionale Speciale „Emil Gârleanu” Galați a
amenajării de teren „Spațiu de joacă situat în str. Regiment 11 Siret nr. 7 bis, la Școala
Profesională Specială „P.P. Neveanu” Galați”
Iniţiator: Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 4876 /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 Judeţului Galaţi;
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 de buget-finanţe,
strategii, studii şi prognoză economico-socială şi al Comisiei de specialitate nr. 6 de analiză
privind administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrări publice şi de refacere a
monumentelor istorice şi de arhitectură;
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 Profesionale Speciale „Emil Gârleanu”
Galați a amenajării de teren „Spațiu de joacă situat în str. Regiment 11 Siret nr. 7 bis, la Școala
Profesională Specială „P.P. Neveanu” Galați”.
(2) Datele de identificare a amenajării prevăzută la alin. (1) sunt precizate în Anexa, ce
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Predarea-preluarea amenajării se va face pe bază de proces verbal, în termen de
15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri.
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Școlii Profesionale Speciale „Emil Gârleanu”
Galați.

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
Ciobanu Adrian/14.04.2022

Director executiv,
Popescu Marin
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Anexa
Date de identificare
a amenajării de teren „Spațiu de joacă situat în str. Regiment 11 Siret nr. 7 bis, la Școala
Profesională Specială „P.P. Neveanu” Galați”, care se transmite în administrarea Școlii
Speciale „Emil Gârleanu” Galați.

Nr
crt.

1

Cod de
clasificare/
Nr.inventar

11 /
110765

Denumirea
bunului

Elemente de identificare

amenajare teren
- suprafață construită Sc=200 m2 – spațiu
„Spațiu de joacă
de joacă realizat 100%
situat în str.
- echipamente – loc de joacă
Regiment 11
- ansamblu de joacă cu 2 tobogane
Siret nr. 7 bis, la
- leagăn dublu
Școala
- balansoar
Profesională
- ansamblu de cățărare
Specială „P.P.
- coș de baschet
Neveanu”
- rotativă
Galați”

Anul dobândirii
sau, după caz,
al dării în
folosinţă

Valoarea
de
inventar
(lei)

2021

234.000,15

