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1. Domeniul investiţii şi lucrări publice
Achiziţiile publice realizate În luna de raportare, precum şi cele preconizate pentru

luna următoare, se prezintă astfel:

Clasificaţie Achlzlt ii publice
bugetară Realizate decembrie Preconizate ianuarie

2017 2018
20.01 131.305 115.000

20.01.01 - -
20.01.02 1.127 -
20.01.03 9.722 20.000
20.01.04 525 1.000
20.01.05 - 500
20.01.06 977 500
20.01.08 1.550 1.500
20.01.09 74.825 75.000
20.01.30 42.579 16.500
20.02 4.704 -
20.05 27.859 3.000
20.06 1.516 2.000

20.06.01 1.516 2.000
20.06.02 - -
20.11 - -
20.13 - -

Total 20 165.384 120.000
71 - -

71.01.01 439.880 -
71.01.30 - -

Total 605.264 120.000

II. Domeniul resurse umane ,
1. Număr de posturi aprobate de autoritatea coordonatoare - 39, personal contractual;
2. Număr de posturi ocupate - 38, personal contractual;
3. Număr de posturi vacantate În ultima lună ş i modalitatea de vacantare - Nu este
cazul;
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4. Număr de posturi ocupate În ultima lună şi modalitatea de ocupare- Nu este cazul;
5. Număr de posturi transformate din funcţii publice În posturi În regim contractual - Nu
este cazul;
6. Numă r de posturi transformate din posturi În regim contractual În funcţii publice - u
este cazul;
7. Număru l sesizărilor disciplinare ş i modul de so l uţiona re a acestora - Nu este cazul;
8. Numă rul litigiilor de muncă ş i evo l uţia acestora - Nu este cazul;
9. Numărul de sa lariaţi care au participat la programe de formare profesională şi tematica
acestor programe - Nu este cazul.
III. Domeniul dezvoltare regională - Nu este cazul
1. Idei de proiecte/in iţi ative;

2. Proiectele În implementare - stadiu şi progres;
3. Evenimentele ce urmează a fi organizate;
4. Evenimentele organizate şi impactul acestora.
IV. Domeniul petiţii

1. Număru l total de petiţii adresate i n stituţie i - Nu este cazul
2. Numă ru l de petiţii soluţionate, a căror soluţionare ţine de competenta i nstituţi ei - Nu
este cazul;
3. Numărul de petiţii redirijate spre soluţionare - Nu este cazul;
4. Numărul de petiţii anonime - Nu este cazul;
5. Principalele probleme sesizate - Nu este cazul
6. Propuneri pentru Îmbunătăţirea activităţii de soluţionare a petlţillor - Nu este cazul.
V. Domeniul informare publică

1. Numărul de so l icitări de informaţii de interes public Înregistrate - Nu este cazul;
2. Numă rul de sol icitări rezolvate favorabil - Nu este cazul;
3. Numărul de solicitări Înregistrate, redirecţionate spre soluţionare altor i nsti tuţii Nu este
cazul;
4. Numă ru l de sol icitări Înregistrate, respinse, precum ş i motivul respingerii - Nu este
cazul;
5. Numărul de solicitări Înregistrate, adresate de persoane ju ridice Nu este cazul;
6. Numărul de solicitări Înregistrate, adresate de persoane fizice Nu este cazul;
7. Numărul de reclamaţii administrative adresate instituţiei, În baza Legii nr. 544/2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările ş i completă rile

ulterioare - Nu este cazul;
8. Numărul de reclamaţii administrative so l uţionate În favoarea reclamantului - Nu este
cazul;
9. Număru l de plângeri la adresa instituţi ei , aflate pe rolul instanţelor de j udecată ,

formulate În baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţi ile de interes public,
cu modifică ri le şi completările ulterioare - Nu este cazul;
10. Numărul de plângeri soluţionate de instanţele de judecată În favoarea reclamantului 
Nu este cazul;
11. Propuneri pentru Îmbunătăţi rea activităţii de soluţionare a so li c i tă rilor de informaţii de
interes public - Nu este cazul.

VI. Domeniul de comunicare
1. Principalele activităţi/evenimente desfăşurate În perioada de referinţă şi aprecierea
impactului acestora:
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Proiecte pro rii realizate În cad I rograme or la sediul instituţiei

21 decembrie 2017 - FESTIVA D DAT I ŞI O IC IURI POPU AR DE
SĂ B U ORI "SFÂ TA OAPTE CRĂCI U "

Muzeul de Istorie "Paul Pă ltănea" Galaţi, În colaborare cu Asociaţia Culturală

pentru Trad i ţi e, Istorie ş i J ustiţie Socia lă "Casa Rurală Ion Avram Dunăreanu ", Şcoala

G imnazia lă nr.1 Suhurlui, Şcoala Gimnazială nr.1 Rediu, Şcoa la Gim nazia lă nr.1 Şiviţa şi

Frangulea Andrei - consilier local, a organizat joi, 21 decembrie 2017, ora 11.00, cea
de-a VIn-a ed iţie a Festivalului de datini şi obiceiuri populare de sărbători

"Sfânta oapte de Crăciun".

Crăc i u nu l, sau "să rbătoarea familiei", cum mai este cunoscut În folclor, e un
bun prilej de a ne a lătura copiilor şi Împreună cu ei să colindăm cu sufletul curat, să

s i mţim mirosul de brad, să- I aşteptăm nerăbdători pe Moş Crăciun.

Ca În fiecare an, elevii participanţi la manifestare, ne vor Încânta cu scenete
referitoare la bucuria Naşterii Domnului, precum şi cu cântece şi dansuri populare.
(muzeograf Ionela Daniela Antohe)

Evenimentul s-a desfăşurat În comuna Suhurlui, la Casa Rura lă "Ion Avram
Dunăreanu", secţie a Muzeului de Istorie "Paul Păltă nea" Galaţi.
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10 decembrie 2017 - VERNISAJ EXPOZIŢIE "ASPECTE ALE CIVILIZAŢIEI

ROMANE ÎN SUDUL MOLDOVEI"
Muzeul "Vasile Pârvan" Bârlad În colaborare cu Muzeul de Istorie "Paul Paltanea"

Galaţi şi Muzeul de Istorie .Teodor Cincu" Tecuci a vernisat duminică, 10 decembrie
2017, expoziţia "Aspecte ale civilizaţieiromane În sudul Moldovei'~

Expoziţia cuprinde 114 piese, ceramică, obiecte de podoabă, de toaletă, din
siturile de . la Poiana (Piroboridava), judeţul Galaţi, Bârlad-Valea Seaca, Bogdăneşti 

Fălciu, Pogoneşti -La Movilă şi Polocin-Islaz, judetul Vaslui, reprezentând importuri
romane efectuate de populaţiile autohtone.

Evenimentul s-a desfăşurat la Muzeul "Vasile Pârvan" Bârlad, str. Vasile Pârvan,
nr. 1.

"
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21 decembrie 2017 - EXPUNERE "MEDIC ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL 
MIHAI ŞTEFĂNESCUGALAŢI"

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi În parteneriat cu Şcoala Gimnazială nr. 7
Galaţi a organizat joi, 21 decembrie 2017, ora 16.00, expunerea cu temă "Medic În
Primul RăzboiMondial- Mihai ŞtefănescuGalaţj'~

Născut la 5 noiembrie 1874 la Galaţi, Mihai Ştefănescu Galaţi a urmat cursurile
Liceului Statului din Iaşi, apoi Facultatea de Medicină din Bucureşti devenind doctor În

.medicină şi chirurgie cu teza "Asupra relaţiunei patologice Între ficat şi rinichi"(1898);
numit asistent la Catedra de Anatomie descriptivă a Universităţii din Bucureşti (1896),
după care s-a transferat la Iaşi unde a devenit docent pentru chirurgia genito-urinară

(1905) şi profesor suplinitor de anatomie descriptivă (1906); a funcţionat ca profesor
titular de chirurgie genito-urinară la Facultatea de Medicină din Iaşi; decan al Facultăţii de
Medicină din Iaşi (1926-1929), membru al Asociaţiei Internaţionale de Urologie, al
Asociaţiei Franceze de Urologie, preşedinte al Societăţii de Chirurgie din Bucureşti şi

preşedintele Congresului de Urologie (1925, 1927); autor al "Manualului de urologie
clinică" (1926) şi al unor importante lucrări (Sur la dynamique des organes urinaires,
Physiologie pathologique de l'uretere infecte): colaborator la "Viaţa românescă",

"Însemnări ieşene"; implicat În campaniile militare din anul 1913 şi din Primul Război
Mondial, locotenent-colonelul dr. Mihai Ştefănescu-Galaţi a fost şeful Ambulanţei armatei
de nord, medic-şef al Spitalului mobil al Diviziei 9; decorat cu următoarele ordine şi

medalii: "Ordinul Coroana României În grad de ofiţer", "Ordinul Steaua României În grad
de ofiţer", "Meritul Sanitar clasa 1".

Evenimentul s-a desfăşurat la Şcoala Gimnazială nr. 7 Galaţi.

:~ MUZEUL D E ISTORIE ..M~NI •

. "PAUL PĂLTĂNEA" GAlAŢI ,1;
ŞCOALA Gll\INAZIALA NR . 7 GALAŢI

r@Xf~1I1e'W

MI~DIC ÎN .).UIIIJI, ulzllOi lIONDIAI,
IIIDAI S'.'E.~lNI~SCIJ GALA'I'I• •
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În luna DECEMBRIE 2017, Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi a atras, prin
manifestările de la sediul instituţiei şi din afara acesteia, ca organizator sau partener, un
număr de 234 participanţi din care:

- 134, cu plată

- 150 gratuit.

2. Acţiuni/evenimente propuse pentru perioada următoare, cu precizarea scopului, a
.obiectivelor şi a activităţilor programate.

Inaugurare monument: APĂRĂTORII ORAŞULUIGALATI

Activităţile culturale ale Muzeului de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi sunt promovate şi

În anul 2016 prin diverse mijloace - afişe, pliante, flyere, comunicate şi articole de presă În

mass-media, reportaje 1V, pe site-ul: www.migl.ro şi pe pagina de facebook:

https:jjwww.facebook.comjmuzeuldeistorie.galati.

VII. Domeniul realizărilor pe obiective de investiţii - Nu este cazul

Vizează Întocmirea şi comunicarea lunară a datelor În formatul cuprins În tabelul de mai

jos şi se aplică doar instituţiilor publice subordonate care sunt cuprinse În Lista de

investiţii, anexă la Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi de aprobare a bugetului local al

Consiliului Judeţului Galaţi pe anul 2011.

7

'.


	Decembrie _0001
	Decembrie _0002
	Decembrie _0003
	Decembrie _0004
	Decembrie _0005
	Decembrie _0006
	Decembrie _0007

