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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 Achizitii publice
bugetară Realizate Preconizate

IUNIE 2020 IULIE 2020
20.01 42.695 89.000

20.01.01 - 5.000
20.01.02 - 5.000
20.01.03 1.500 30.000
20.01.04 1.138 1.000
20.01.05 - 1.500
20.01.06 - -
20.01.08 1.337 1.500
20.01.09 26.836 30.000
20.01.30 11.884 15.000
20.30.30 - -
20.02 2.071 1.000
20.05 810 1.000
20.06 704 2.000

20.06.01 704 2.000
20.06.02 - -
20.11 - -
20.13 1.000 . -

Total 20 47.280 93.000
71 - -

71.01.02 - -
71.01.30 - -

Total 47.280 93.000

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;
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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 contractua l În funcţii publice - Nu
este cazul;
7. Numărul sesizărilor disciplinare şi modul de soluţionare a acestora - Nu este cazul;
8. Numărul litigii lor 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
Capacitate administrativă ridicată prin investiţii integrate şi complementare 
CARIC (cod SMIS 126291) - proiect derulat de Consiliul Judeţean Galaţi, constând În
implementarea atât la nivelul Consiliului Judeţului Galaţi, cât şi la cinci instituţii subordonate,
printre care şi Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi, a instrumentului european CAF (The
Common Assessment Framework) pentru îmbunătăţire - finalizare
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 petiţiilor - Nu este cazul.
V. Domeniul informare publică

1. Numărul de solicitări de informaţii de interes public Înregistrate - 1;
2. Numărul de solicitări rezolvate favorabil - 1;
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 - 25;
6. Numărul de solicitări Înregistrate, adresate de persoane fizice - 2;
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 -
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 culturale proprii
la sediul instituţiei

5 IUNIE 2020 - Exponatul lunii iunie: Portretullitografiat al lui Alexandru Ioan I
iuCuza

Portretul Iitografiat al lui Alexandru Ioan I-iu Cuza, după un desen realizat de
pictorul Constantin 1. Stăncescu. La Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi continuă

prezentarea lunară a unui exponat care face parte din patrimoniul instituţiei muzeale
găIăţene. Pentru luna iunie, muzeograful Valentin Bodea prezintă portretul litografiat al
lui Alexandru Ioan I-iu Cuza, după un desen realizat de pictorul Constantin 1. Stăncescu .

Acest exponat este o recunoştinţă adusă lui Alexandru Ioan I-iu Cuza, la 200 de ani de
la naştere (1820-2020). 2.538 vizualizări
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Proiecte culturale proprii
Promovare exponate muzeale În mediul virtual

(Facebook, site www.migl.ro)
4 IUNIE 2020 - 100 de ani de la semnarea Tratatului de la Trianon

Anul acesta, pe 4 iunie s-au Împlinit 100 de ani de la semnarea Tratatului cu Ungaria, de la
Trianon. Având În vedere situaţia creată de pandemia de COVID-19, nu putem, Încă, să

organizăm la Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi, o expunere ştiinţifică sau un colocviu,
Însă momentul istoric, de acum o sută de ani a fost prezentat, online, de colega noastră ,

muzeograf dr. Maria-Magdalena Tuluş.

Tratatul de la Trianon a făcut parte din seria tratatelor şi acordurilor Încheiate la sfârşitul

Primului Război Mondial În cadrul Conferinţei de Pace de la Paris (1919-1920). Sistemul de la
Versailles - aşa cum este cunoscută pacea interbelică - avea la bază tratatele semnate de
Învingători, printre care se număra şi România, cu statele Puterilor Centrale Învinse: cu
Germania la Versailles (28 iunie 1919), cu Austria la Saint-Germain (10 septembrie 1919), cu
Bulgaria la Neuilly (27 noiembrie 1919), cu Ungaria la Trianon (4 iunie 1920), cu Turcia la
Sevres (10 august 1920).

Sistemul de la Versailles a schimbat din temelii aşezământul bătrânului continent,
trecându-se acum de la o Europă a imperiilor la o Europă a naţiunilor. Marile imperii - german,
austro-ungar, ţarist şi otoman - s-au prăbuşit ca urmare a voinţei popoarelor din interiorul lor,
constituindu-se pe ruinele lor noi state; altele, Între care şi România, şi-au desăvârşit unitatea
naţională.

În ciuda faptu lui că terminarea războiului a găsit România de . partea Învingătorilor,
tratativele de pace de la Paris au fost foarte dificile, Îndeosebi atunci când "puterile cu interese
generale" (Franţa, Marea Britanie, Italia, Statele Unite şi Japonia) au dictat condiţiile pe care
trebuiau să le Îndeplinească statele succesorale Austro-Ungariei, aşa cum erau numite În
cabinetele diplomatice ţările beneficiare ale disoluţiei imperiului dualist. Delegaţia română

prezentă la Paris, condusă de primul-ministru Ion Le. Brătianu, nu a dorit să semneze "tratatul
minorităţilor" şi Tratatul de pace cu Austria (de la Saint-Germain-en-Laye), Întrucât aceste
tratate aduceau atingere suveranităţii României, permiţând monitorizarea internaţională a
statului român sub pretextul respectării drepturilor minorităţilor de către Bucureşti. Mult mai
târziu şi sub o altă guvernare, primul ministru Alexandru Vaida-Voevod a fost silit să semneze
tratatele respective la 10 decembrie 1919, În condiţiile În care reprezentanţii României
părăsiseră anterior În semn de protest lucrările Conferinţei de la Paris şi refuzaseră să-şi pună

semnătura la 10 septembrie 1919, atunci când avusese ceremonia oficială de la Saint-Germain
en-Laye, ce marcase oficializarea Înfrângerii Austriei. Dacă problema Bucovinei fusese rezolvată

de statul român la Saint-Germain-en-Laye În 1919, chestiunea teritoriilor româneşti desprinse
din Ungaria a căpătat o turnură nedorită prin schimbarea regimului politic la Budapesta. Mai
exact, armistiţiul Încheiat de Ungaria cu Antanta prinsese aproximativ ca linie de demarcaţie

Între români şi maghiari zona Mureşului. Din cauza anarhiei din Ungaria, În martie 1919 puterea
politică la Budapesta a fost preluată de comuniştii lui Bela Kun. Aceştia au proclamat Ungaria o
Republică a Sfaturilor (Sovietelor), nu au recunoscut pierderile teritoriale şi au căutat să obţină o
alianţă militară cu bolşevici i ruş i Împotriva statelor naţionale vecine. Trupele bolşevice maghiare
au atacat la 16 aprilie 1919 armata română aflată În zona munţilor Apuseni. Atacul a fost
respins, iar contraofensiva armatei române a dus la o pătrundere În Transilvania, Înaintarea fiind
oprită din propria iniţiativă de români, la 1 mai 1919, pe graniţa fixată cu Antanta În august
1916. La 20 iulie 1919, Guvernul de la Budapesta a dat ordinul unui nou atac, din nou respins
de români, iar riposta ce a urmat s-a soldat cu ocuparea Budapestei de către armata română, la
4 august 1919. Ca urmare a acestei' victorii româneşti, Guvernul Comunist maghiar a fost
Înlăturat.

Cu toate acestea, unirea cu Regatul României a teritoriilor locuite majoritar cu români din
Ungaria a fost un act de autodeterminare, bazat pe principiul autodeterminării naţiunilor, dincolo
de coniunctura internatională favorabilă sau de rezultatele acestei campanii militare. In
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Transilvania şi În Banat, mişcarea pentru autodeterminare a românilor a avut un caracter
popular mai accentuat decât În celelalte provincii unite cu Ţara În 1918. Românii au anunţat

oficial hotărârea de autodeterminare prin Declaraţia de la Oradea din 29 septembrie 1918.
Aceasta este o declaraţie de principii În care se regăsesc principalele componente ale
conceptului wilsonian de autodeterminare pe baza principiului naţionalităţilor: libertatea naţiunii,

separarea politică de Ungaria, asumarea suveranităţii naţiunii În teritoriul său naţional,

plebiscitul. Declaraţia era adresată Parlamentului Ungariei, unde a fost citită de către deputatul
Alexandru Vaida-Voevod pe data de 5/18 octombrie 1918. Această declaraţie a căpătat valoarea
unei proclamaţii de independenţă. La 18 octombrie 1918, se constituia, la Budapesta, Consiliul
Naţional Român Central (C.N.R.C.), ca organ politic unic al românilor din Transilvania. EI a
devenit centrul de coordonare al mişcării naţionale din Transilvania, mutându-şi sediul la Arad În
21 octombrie/ 3 noiembrie 1918.

În noiembrie 1918, În Întreaga Transilvanie s-au format, după modelul C.N.R.C., consilii
şi gărzi naţionale locale. Acestea au preluat controlul politic şi administrativ În Întreaga
provincie, reuşind să menţină ordinea În Transilvania. La 9 noiembrie 1918, C.N.R.C. adresa o
notă ultimativă guvernului ungar, cerând "Întreaga putere de guvernare". În acest context, s-au
desfăşurat la Arad În 13-14 noiembrie 1918 tratativele cu reprezentanţii guvernului ungar,
conduse, din partea română, de Iuliu Maniu. Aceştia au recunoscut organismele politice
româneşti, dar au oferit românilor doar autonomia administrativă a Transilvaniei, după modelul
cantonal elveţian. Propunerea părţii ungare a fost respinsă, Iuliu Maniu declarând categoric că

dorinţa românilor era "despărţirea totală" de Ungaria. În aceste condiţii, C.N.R.C. a decis
convocarea unei mari adunări care să dea expresie voinţei românilor transilvăneni. La 7
noiembrie 1918, s-a publicat textul convocării, la Alba Iulia, a Adunării Naţionale a Românilor
pentru 18 noiembrie / 1 decembrie 1918. La Adunarea Naţională de la Alba-Iulia au participat
peste 100.000 de oameni şi 1.228 delegaţi aleşi, astfel că decizia adoptată acolo a avut un
caracter plebiscitar. Adunarea, deschisă de Gheorghe Pop de Băseşti, a adoptat În unanimitate
Decizia de Unire a Transilvaniei cu România.

În Rezoluţia Unirii, careia i-a dat citire Vasile Goldiş, se preciza că:
,,1. Adunarea Naţională a tuturor românilor din Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească, adunaţi

prin reprezentanţii lor Înd reptăţiţ i la Alba-Iulia În ziua de 18 noiembrie 1918, decretează unirea
acelor români si a tuturor teritoriilor locuite de dânşii cu România. Adunarea Naţională proclamă

Îndeosebi dreptul inalienabil al naţiunii române la Întreg Banatul, cuprins Între râurile Mureş,

Tisa şi Dunăre (...)".

După Îndepărtarea regimului comunist de la Budapesta, problema Ungariei a constituit
obiectul a mai multor runde de negocieri desfăşurate la Paris şi Londra. Sunt audiate În cadrul

, -' lucrărilor ambele puncte de vedere (ungar şi român), se ia la cunoştinţă dificultatea trasării pe
teren a frontierei şi se avansează propunerea de a se Înfiinţa o comisie referitoare la România,
alcătuită din experţi, care trebuiau să analizeze corectitudinea revendicărilor fiecărei părţi. Au
existat diferite propuneri de Împărţire teritorială: americană (care Înainta ideea preluării de către

România a Întregii Transilvanii, comitatele româneşti din Ungaria şi două treimi din Banat);
franceză (care se pare că era cea mai avantajoasă pentru români, În special pentru zona
Crişanei); şi engleză.După 12 runde de Întâlniri, comisia a finalizat raportul privind trasarea
frontierelor româneştila 6 aprilie 1920, pe care Consiliul Miniştrilor de Externe ÎI ratifică la 8 mai,
iar Consiliul celor Patru ÎI aprobă la 12 mai. În timpul negocierilor, reprezentantul Ungariei,
contele Apponyi Albert, a acuzat România, Iugoslavia şi Cehoslovacia de imperialism, deoarece
ocupaseră teritoriul milenar al Ungariei.

În cele din urmă, În ciuda protestelor contelui Apponyi, Tratatul cu Urîqaria a fost
definitivat şi parafat la 4 iunie 1920 În localitatea Trianon, din partea României punându-şi

semnătura dr. Ion Cantacuzino şi Nicolae Titulescu. Tratatul era favorabil României, iar graniţa

fixată ţinea cont de aspectul etnic şi se suprapunea aproximativ pe linia frontierei prevăzută În
Convenţia României cu Antanta din august 1916.

Din cele aproximativ 10,4 milioane persoane, prinse În teritoriile pierdute de Ungaria În
urma Tratatului de la Trianon aproximativ 70% apartineau unor comunităţi etnice, altele decât
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maghiarii: români, slovaci, ruteni, sârbi, sloveni etc. Pentru aceste naţiuni, Trianonul nu a făcut

decât să confirme o realitate istorică, izvorâtă din lupta acestor comunităţi, prin elitele lor,
pentru autodeterminare naţională. La Bucureşti, pe 4 iunie 1920, românii au acceptat
prevederile tratatului ca pe un act de normalitate,o reunire a tuturor românilor Într-un singur
stat care urma să se Întâmple, mai devreme sau mai târziu.

Fragment din Tratatul de pace cu Ungaria (Trianon, 4 iunie 1920)
Secţiunea III România

[ ...] Art. 45. Ungaria renunţă, În ceea ce o priveşte, În favoarea României, la toatedrepturile şi

titlurile asupra teritoriilor fostei monarhii austro-ungare situate dincolo de fruntariiieUngariei,
astfel cum sunt fixate la art. 27, partea II-a (Fruntariile Ungariei) şi recunoscuteprin prezentul
Tratat sau prin orice alte Tratate, Încheiate În scop de a regula afacerileactuale, ca făcând parte
din România.

[ ...] Art. 47, România recunoaşte şi confirmă faţă de Ungaria angajamentul de a consimţila

inserţiunea Într-un Tratat cu principalele Puteri aliate şi asociate a unor dispoziţiuni pe
careaceste Puteri le vor socoti necesare pentru a ocroti În România interesele locuitorilor care
sedeosebesc prin rasă, limbă sau religiune de majoritatea populaţiunii, precum şi pentru a
ocrotilibertatea tranzitului, de a aplica un regim echitabil comerţului celorlalte naţiuni.

Secţiunea IX -

Dispoziţiuni generale

Art. 74. Ungaria declară de pe acum că recunoaşte şi primeşte fruntariile Austriei,Bulgariei ,
Greciei, Poloniei, României, Statului Sârbo-Croato-Sloven şi ale Statului Ceho-Slovac,astfel
precum aceste fruntarii vor fi fixate de către principalele Puteri aliate şi asociate.
("Monitorul oficial", nr. 36, din 21 septembrie 1920). - 2.910 vizualizări

22 iunie 2020 - Ordinul MareşaluluiAntonescu: "Ostaşi, vă ordon: treceţi

Prutu/!" - 22 iunie 1941

Astăzi se Împlinesc 79 de ani, de când România a intrat În război, alături de Germania,
pentru eliberarea Basarabiei şi Bucovinei de Nord de sub ocupaţia Uniunii Sovietice.
Alianţa făcută cu Germania nazistă a fost de conjunctură, după ce În anul 1940, tradată
de aliaţi, România pierde Basarabia, Bucovina de Nord, jumătate din nord-vestul
Ardealui şi sudul Dobrogei, la presiunile Germaniei şi U.R.S.S.-ului şi asta pentru că
Hitler şi Stalin au decis pe 23 august 1939, Împărţirea lumii. Cu o armată nepregătită,

neechipată corespunzător, ţara noastră intră În AI Doilea Război Mondial. Potrivit datelor
istorice, România a Înregistrat În această conflagraţie 900 000 de morţi, dispăruţi,

prizonieri, răniţi şi invalizi.

Ordinul Mareşalului Antonescu: "Ostaşi, vă ordon: treceţi Prutul!"

Ordinul mareşalului a fost Îndeplinit În noaptea de 21 spre 22 iunie 1941. Intrau În luptă

325 685 militari din compunerea Armatei 3' şi 4, corpurile de vânători de munte şi

cavalerie, aviaţia militară şi marina cu 40 de nave. Despre această decizie, regele Mihai
I află de la radio şi Îi trimite o'telegramă Încurajatoare generalului Ion Antonescu: "În
clipele când trupele noastre trec Prutul şi codrii Bucovinei pentru a reîntreqi sfânta ţară

a Moldovei lui Ştefan cel Mare, gândul meu se Îndreaptă către Domnia Voastră,

Domnule General, şi către ostaşii ţării. Vă sunt recunoscător, Domnule General, pentru
că numai prin munca, tăria şi străduinţa Domniei Voastre Neamul Întreg şi cu mine trăim

bucuria zilelor de glorie străbună, iar ostaşilor noştri bravi le urez sănătate şi putere ca
să statornicească pentru vecie dreptele graniţe ale neamului. Trăiască În veci România.
Trăiască viteaza noastră armată!". - 4.210 vizualizări
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26 IUNIE 2020 - Ziua Drapelului Naţional

În fiecare an, ziua de 26 iunie este foarte importantă pentru toţi cei care trăiesc şi simt
româneşte. Este Ziua Drapelului Naţional , simbol suprem al i dentităţi i şi unităţii

româneşti. Drapelul care i-a Însufleţit pe români În momente grele de luptă, dar şi de
bucurie a fost folosit prima dată În Ţara Românească În 1834, ca steag comercial.
Potrivit istoriei, culorile steagului nostru: albastru - galben - roşu ar fi fost folosite În
actele oficiale Încă din timpul domniei lui Mihai Viteazul şi se regăsesc şi pe diverse

'-- structuri de scuturi şi steme.

În anul 1834, tr icolorul a fost folosit pentru prima dată ca steag comercial, În Ţara
Românească când domnitorul Alexandru Ghica a prezentat sultanului şi a obţinut

Învoirea "de a pune steag românesc corăbiilo r negustoresc şi oşti rii ". În acele vremuri,
drapelul destinat corăbiilor avea două culori (galben şi roşu), iar cel al armatei era
compus din t rei culori (roşu, galben şi albastru) şi un vulture În centru. Aceste este
considerat Începutul adoptării t ricolorului pe pământ românesc.
În anul 1848, 14/26 iunie drapelul tricolor a fost acceptat de către revoluţionari ca
simbol al Ţării Româneşti, Atunci a avut loc instaurarea Guvernului provizoriu de la
Bucureşti şi promulgarea decretului nr. 1 de institui re a drapelului naţional, În următorea

ordine cromatică: albastru-galben-roşu, semnificând "libertate, dreptate, frăţie".

Ziua Drapelului Naţional a fost instituită pentru a marca ziua de 26 iunie 1848, când
Guvernul revoluţionar a decretat ca'TRICOLORUL - roşu, galben şi albastru să repezinte
steagul naţional al tuturor românilor

În 1861, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a
Prînci atelor Unite si mai a oi al României

'.



fiecăruia, casa În care s-au născut părinţii şi unde se vor naşte copiii voştri. Steagul
este, Încă, simbolul devotamentului, credinţei, ordinei şi al disciplinei ce reprezintă

oastea", declama domnitorul. Atunci, culorile steagului erau dispuse pe orizontală.

Primul drapel aflat În uz până În anul 1862 a avut fâşia albastră În partea de sus, Însă În
partea a doua a domniei lui Cuza, fâşia roşie a fost dispusă În partea superioară.

Protocolul drapelului României este stabilit În cadrul Legii nr. 75/1994 şi detaliat În
Hotărârea de Guvern nr. 1157/ 2001. Protocolul drapelelor şi pavilioanelor militare este
stabilit prin regulament intern.

Prin Legea nr. 96 din 20 mai 1998 s-a stabilit ca data de 26 iunie să fie Ziua Drapelului

Naţional. - 3.035 vizualizări

29 IUNIE 2020 - ZIUA DUNĂRII

În fiecare an, pe 29 iunie, sărbătorim fluviul care ne străbate ţara, dar şi oraşul. La mulţi
ani, Dunăre! Fluviul care parcurge 2845 km, din care 1075 km, numai pe teritoriul ţării

noastre este al doilea ca lungime din Europa, după Volga.
Dunărea izvorăşte din Muntii Pădurea Neagră, din Germania şi se varsă În Marea
Neagră, În apropierea pădurii Caraorman. Străbate 10 ţări: Germania, Austria, Slovacia,
Ungaria, Croaţia, Serbia, România, Bulgaria, Republica Moldova şi Ucraina, are afluenţi

În alte şapte ţări, şi trece prin patru capitale: Viena, Bratislava, Budapesta şi Belgrad.
De-a lungul istoriei, bătrânul fluviu a avut mai multe denumiri: Danubius, Istros, Histru,
Danare, Donaris, Phisos, Rio Divina, Napoleon Bonaparte considerându-l "Regele
fluvii lor din Europa", iar Herodot din Halicarnas scria Într-una din lucrările sale că : "Între
fluviile care au renume şi care sunt navigabile când vii de la mare este şi Istrul. .."
Delta pe care o formează la vărsare este cea mai mare zonă umedă din Europa şi cea
mai importantă arie protejată din lungul Dunării. Peste 5.000 de specii de floră şi faună

sunt adăpostite de Delta Dunării, acest loc fiind unul dintre cele mai biodiversificate din
lume, comparativ cu suprafaţa sa.

Astăzi, Dunărea se varsă În Marea Neagră prin trei braţe: Chilia, Sulina şi Sfântul
Gheorghe.

Ziua Dunării este sărbătorită 'din anul 2004, la propunerea ţărilor riverane şi sub
auspiciile Comisiei Internaţionale pentru Protecţia Fluviului Dunărea. Pe 29 iunie 1994 se
semna la Sofia Convenţia privind cooperarea pentru protectia şi utilizarea durabilă a
fluviului Dunarea. - 13.590 vizualizări
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Activităţile culturale ale Muzeului de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi sunt promovate şi

În anul 2020 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://www.facebook.com/muzeuldeistorie.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.

MANAGER,

"


