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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 Achizi ii publice
bugetară Realizate iulie 2017 Preconizate august 2017
20.01 87.684 104.500

20.01.01 - 1.000
20.01.02 - 2.000
20.01.03 4.681 6.000
20.01.04 2.090 1.000
20.01.05 1.500 1.500
20.01.06 - 1.000
20.01.08 266 2.000
20.01.09 64.143 80.000
20.01.30 15.004 10.000
20.02 - -
20.05 - 1.000
20.06 1.425 -

20.06.01 1.425 -
20.06.02 - -
20.11 - 1.000
20.13 714 -

Total 20 89.823 106.500
71 - 100.000

71.01.02 - -
71.01.01 51.204 250.000

Total 141.027 356.500

II. Domeniul resurse umane
1. Număr de posturi aprobate de autoritatea coordonatoare - 39, personal contractual :
2. Număr de posturi ocupate - 39, personal contractual;
3. Număr de posturi vacantate În ultima lună şi modalitatea de vacantare - Nu este
cazul;
4. Număr de posturi ocupate În ultima lună şi modalitatea de ocupare- Nu este cazul;
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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 petlţiilor - 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. 544/200 1
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

27 iulie 2017 - LANSARE DE CARTE "CURIERUL. O CARPETĂ ORIENTALĂ ŞI
UN MANUSCRIS TIBETAN" ŞI VERNISAJ EXPOZIŢIE "AUTOPORTRET
ASCUNS"

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi a organizat joi, 27 iulie 2017, Începând
cu ora 11.30 evenimentul cultural prilejuit de lansarea volumului .Eurierut. O carpetă

orientală şi un manuscris tibetan" şi vernisajul expoziţiei "Autoportret ascuns"semnate
Florinel Agafiţei.

Atât expoziţia de pictură "Autoportret ascuns"cât şi cartea .Curlerul. O carpetă

orientală şi un manuscris tibetan" au drept motivaţie Încercările de autocunoaştere ale'
autorului. Printr-un roman autobiografic fantastic, cu nuanţe iniţiatice, Florinel Agafiţei

Îşi investighează cele mai adânci laturi ale personalităţii, În care se simte legat de
Întreaga lume, atât de cea văzută cât şi de mistica dimensiune a Shambalei. Expoziţia

de pictură caută să Îi sugereze personalitatea şi căutările autorului, fiind caracterizată

de o doză ridicată de heterogenitate, În ceea ce priveşte stilurile abordate.
Evenimentul s-a desfăşurat În Lapidarium, secţie a Muzeului de Istorie "Paul

Păltănea" Galaţi.
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Expoziţie

Autoportret ascuns
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În luna IULIE 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 319 participanţi din care:

- 178, cu plată

- 141, gratuit.

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

Exponatul _ lunii: MĂRCI POŞTALE DIN EMISIUNEA FERDINAND 
NECIRCULATE (MOSCOVA 1917)

Expoziţie: PE AICI NU SE TRECE. MARELE RĂZBOI ÎN DOCUMENTE ŞI
OBIECTE DE PATRIMONIU

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

În anul 2016 prin diverse mijloace - afişe, pliante, f1yere, 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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