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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:

C1asificaţie Achizi ii publice
bugetară Realizate IULIE 2019 Preconizate AUGUST

2019
20.01 121.723 73.000

20.01.01 4.496 -
20.01.02 - 5.000
20.01.03 26.473 10.000
20.01.04 1.139 500
20.01.05 1.500 1.500
20.01.06 - -
20.01.08 909 1.000
20.01.09 74.972 30.000
20.01.30 12.174 5.000
20.30.30 7.304 20.000
20.02 - -
20.05 4.796 1.000
20.06 1.357 1.000

20.06.01 1.357 1.000
20.06.02 - -
20.11 - -
20.13 - -

Total 20 135.180 75.000
71 - -

71.01.02 - -
71.01.30 - -

Total 135.180 75.000 .

II. Domeniul resurse umane
1. Număr de posturi aprobate de autoritatea coordonatoare - 39, personal contractual;
2. Număr de posturi ocupate - 37, personal contractual;
3. Număr de posturi vacantate În ultima lună şi 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. Număr de posturi transformate din posturi În regim contractual În funcţii publice - Nu
este cazul;
7. Numărul sesizărilor disciplinare şi modul de soluţionare a acestora - Nu este cazul;
8. Numărul litigiilor de muncă şi evoluţia acestora - Nu este cazul;
9. Numărul de salariaţi 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/iniţiative;

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

1. Numărul total de petiţii adresate instituţiei - Nu este cazul
2. Numărul de petiţii soluţionate, a căror soluţionare ţine de competenta instituţiei - 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 petlţltlor - Nu este cazul.
V. Domeniul informare publică

1. Numărul de solicitări de informaţii de interes public Înregistrate - Nu este cazul;
2. Numărul de solicitări rezolvate favorabil - Nu este cazul;
3. Numărul de solicitări Înregistrate, redirecţionate spre soluţionare altor instituţii Nu este
cazul;
4. Numărul de solicitări Înregistrate, respinse, precum şi motivul respingerii - Nu este
cazul;
5. Numărul de solicitări Înregistrate, adresate de persoane juridice 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 şi completările

ulterioare - Nu este cazul;
8. Numărul de reclamaţii administrative soluţionate În favoarea reclamantului - Nu este
cazul;
9. Numărul de plângeri la adresa instituţiei, aflate pe rolul instanţelor de judecată,

formulate În baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,
cu modificările şi completările ulterioare - Nu este cazul;
10. Numărul de plângeri soluţionate de instanţele de judecată În favoarea reclamantului 
Nu este cazul;
11. Propuneri pentru Îmbunătăţirea activităţii de soluţionare a solicitărilor 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 proprii realizate În cadrul programelor la sediul instituţiei

5 IULIE - EXPUNERI: CRUCEA ROŞIE ROMÂNĂ. GENEZA INSTITUŢIONALĂ
ŞI ACTIVITATEA UMANITARĂ (1876-2019)

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi,

În parteneriat "cu Palatul Copiilor Galaţi şi

Societatea Naţională de Cruce Roşie din
România - Filiala Galaţi a organizat vineri, 5
iulie 2019, ora 10.00, la Palatul Copiilor
Galaţi, o serie de activităţi sub genericul
CRUCEA ROŞIE ROMÂNĂ. GENEZA
INSTITUŢIONALĂ ŞI ACTIVITATEA
UMANITARĂ (1876-2019), menite a
marca sărbătorirea a 143 de ani de la
Înfiinţarea Crucii Roşii Române.

Cu acest prilej, au fost susţinute

expuneri referitoare la contextul istoric
internaţional (Bătălia de la Solferino, 1859)
şi personalitatea celui care a contribuit În
mod covârşitor la fondarea Crucii Roşii

Internaţionale, Jean-Henry Dunant (1828
1910):
- "Crucea roşie - simbol al umanităţii'~ praf.
dr. Barbu Charlotte;
- ''Scurt istoric dedicat aniversării a 143 de
ani de la Înfiinţarea Crucii Roşii Române",
muzeograf dr. Mariana-Delia Pohrib.

Revenind În actualitate, prin
amabilitatea domnului director Gheorghiţă

Hogea au fost prezentate activităţile actuale
ale Crucii Roşii Române - Filiala Galaţi

precum şi manevre de resuscitare În caz de
stop cardio-respirator.

Evenimentul s-a desfăşura la Palatul
Copiilor Galaţi, str. Mihai Bravu, nr. 28.
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19 IULIE - EVOCARE: GENERALUL EREMIA TEOFIL GRIGORESCU - EROUL DE
LA MĂRĂşEŞTI

Vineri, 19 iulie 2019, la Cercul Militar Galaţi, a avut loc o evocare a generalului
Eremia Grigorescu, eveniment organizat de Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare În
Rezervă şi În Retragere - Filiala Judeţului Galaţi "Gen. Eremia Grigorescu" şi Asociaţia

Naţională "Cultul Eroilor" - Filiala Judeţului Galaţi În colaborare cu unităţi militare,
rezervişti, veterani, ISU Galaţi şi Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi.

Cu acest prilej, Mihaela Damian, muzeograf la Muzeul de Istorie "Paul Păltănea"
Galaţi a susţinut evocarea cu tema GENERALUL EREMIA TEOFIL GRIGORESCU
EROUL DE LA MĂRĂşEŞTI, menită să reînvie memoria unuia dintre cei mai preţuiţi
generali ai Războiului de Intregire Naţională, la Împlinirea a 100 de ani de la moartea
acestuia.
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În luna IULIE 2019, 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 247 participanţi din care:

- 200, cu plată

47 gratuit.

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

În anul 2019 prin diverse mijloace - afişe, pliante, flyere, comunicate şi articole de presă În

mass-media, reportaje TV, 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.
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