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RAPORT DE ACTIVITATE
OCTOMBRIE 2015

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 octombrie Preconizate noiembrie

2015 2015
20.01 95.635 108.500

20.01.01 4.430 -
20.01.02 - 3.000
20.01.03 11.194 12.000
20.01.04 838 1.000
20.01.05 1.680 1.500
20.01.06 - 1.000
20.01.08 1.418 2.000
20.01.09 57.448 58.000
20.01.30 18.627 30.000
20.02 1.965 2.000
20.05 7.105 1.000
20.06 1.959 2.000

20.06.01 1.959 2.000
20.06.02 - -
20.11 - 200
20.13 1.800 -

Total 20 108.464 113.700
71 59.707 30~000

71.01.02 59.707 -
71.01.30 - 30.000

Total 168.171 143.700

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;
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 competenţa 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 petlţlllor - 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

05 octombrie 2015 - PRIMII PAŞI ÎN şCOALĂ, PRIMII PAŞI LA MUZEUL DE
ISTORIE: ZIUA MONDIALĂA EDUCAŢIEI

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galati a
sărbătorit luni, 5 octombrie 2015, Ziua
Mondială a Educaţiei În cadrul proiectului
"Primii paşi În şcoală, primii paşi la
Muzeul de Istorie", proiect care are
menirea de a promova rolul muzeului În
dezvoltarea imaginaţiei şi sensibilităţii la
categoriile de vârstă şcolară, de a stimula
interesul pentru poveştile din spatele
obiectelor expuse Într-un muzeu dar, şi de
a evidenţia rolului dascălilor În formarea
culturii, valorilor şi moralei noilor generaţii.

Public: 35 persoane.

7 - 31 octombrie2015
Muzeul "Casa Cuza Vodă", str. AI.L Cuza, nr. 80.__.. 1- - _

• MUZEUL D E ISTORIE ~ .
•,PAUI. pĂLTĂNr:.A' GALA:p ~ J

&~f«Hii

VASCERAMIC
DIN nJMULUL NR. 53. MATCA, JUDE1ULGALAŢI

(FENOMENUL BASARABI)

octombrie 2015 - Exponatul lunii: "VAS CERAMIC DIN TUMULUL 53, MATCA,
JUDEŢUL GALAŢI (FENOMENUL BASARABI)

Pentru iubitorii de cultură, Muzeul de
Istorie "Paul Păltănea" Galaţi a pregătit În luna
octombrie a.c., un bun cultural muzeistic datat
din perioada Primei Epoci a Fierului: Vas
ceramic din turnului 53, Matca, judeţul

Galaţi (fenomenul Basarabi). Exponatul a
fost descoperit de către arheologul Mihalache
Brudiu În anii '80 cu ocazia unor lucrări

topometrice efectuate În judeţul Galaţi.

Cercetările arheologice privind fenomenul
Basarabi În sud-estul Moldovei au debutat În
anii premergători celui de-al Doilea Război

Mondial cu descoperirile din aşezarea de la
Poiana -Tecuci. Ulterior, acest stil ceramic este
cunoscut graţie descoperirilor realizate de către

Ion T. Dragomir şi Mihalache Brudiu la
Ţigăneşti, Drăgăneşti, Suceveni - Stoborăni,

Brăhăşeşti - Bursucărie, Vînători , Piscu, Ijdileni
- Frurnuşiţa, la care se adaugă şi două

descoperiri cu caracter funerar - Matca şi

Lunca. Organizator micro-expoziţie: muzeograf
dr. Adrian Adamescu.
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07 octombrie 2015 - Expoziţie: "ŢINUTELE MINISTERULUI DE INTERNE DE IERI
ŞI DE AZI"

~ Z VL DE .srr<>~

,j "I-A L pAL; - - GALA:, I

VERNISAJ: miercuri, 7 octombrie 2015, ora 12M

Muzeul "Casa Cuza VodA" Galaţi, str. AU.Cuza, nr. 80_.... __ __ ca.

~ I" G

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea"

Galaţi În parteneriat cu Asociaţia "Galaţi,

oraşul meu", Inspectoratul General al
Jandarmeriei Române Muzeul
Jandarmeriei Române, Inspectoratul de
Poliţie al Judeţului Dâmboviţa - Muzeul
Poliţiei Române, Inspectoratul General
pentru Situaţii de Urgenţă - Muzeul
Naţional al Pompierilor, Muzeul Poliţiei de
Frontieră Giurgiu, Inspectoratul de
Jandarmi Judeţean Galaţi "General de
divizie Alexandru Cernat", Penitenciarul
Galaţi, Şcoala Naţională pentru Pregătirea

Agenţilor de Penitenciare Tîrqu Ocna,
Centrul Cultural M.A.L, Muzica Militară

Reprezentativă a Jandarmeriei Române,
Asociaţia "Tradiţia Militară", Poliţia Locală

Galaţi şi colecţionar Ştefan Marius Diaconu
a vernisat miercuri, 7 octombrie 2015, ora
123°, expoziţia: Ţinutete Ministerului
de Interne, de ieri şi de azi.
Timp de o lună, vizitatorii au avut ocazia
să admire ţinutele a patru arme din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne, de la
Începutul secolului al XIX-lea şi până În
prezent, respectiv Poliţia Naţională, Poliţia

de Frontieră, Jandarmeria şi Pompieri.
Expoziţia organizată de muzeograf Maria
Magdalena Tuluş, a cuprins şi o secţiune a
uniformelor lucrătorilor de Penitenciare.
Îndelungata perioada În care
Penitenciarele au fost subordonate
Ministerului de Interne a marcat evoluţia

acestora ca structuri bine definite cu rol În
custodierea deţinuţilor, a redării acestora
societăţii. O serie de alte exponate
precum Însemne militare, insigne şi

medalii din perioada 1930-1990, acordate
personalului Ministerului Afacerilor Interne
au susţin acest demers tematic inedit.
Evenimentul s-a desfăşurat la Muzeul
"Casa Cuza Vodă" (str. AI. 1. Cuza, nr. 80),
secţie a Muzeului de Istorie "Paul
Păltănea" Galaţi. Public: 184 persoane
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MUZEUL DE 1
~PAUL PĂLTĂNEA~ GAlATI.

Expoziţie

14 octombrie 2015 - EXPOZIŢIE: "ION T. DRAGOMIR - SECVENŢE

ARHEOLOGICE"
Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi a
vernisat miercuri, 14 octombrie 2015, ora
1200

, expoziţia: Ion T. Dragomir 
secvenţe arheologice.
Ion T. Dragomir a Întreprins de-a lungul
carierei sale cercetări În mai multe
slturl/staţlunl arheologice, dintre care
menţionăm: Galaţi, Băneasa, Largu,
Smârdan, Suceveni, Lişcoteanca , Tămăşeni,

Puricani, Smulţi, Bereşt i, Barboşi, Enisala,
etc. Rezultatele au fost făcute publice şi În
străinătate, cu ocazia sesiunilor de
comunicări şi a congreselor la care a
participat. Pentru a-i cinsti memoria trebuie
să spunem că, pe lângă faptul că a publicat
mare parte din rezultatele muncii sale, noi,
cei care astăzi avem ocazia să accesăm

materialele sale, putem afirma că munca
depusă de Ion. T. Dragomir a fost realizată

cu acribie, fiind evidentă atenţia pe care a
acordat-o chiar şi artefactelor de mici
dimensiuni. Mai mult decât atât, Însemnările

sale sunt un bun exemplu al
profesionalismului cu care şi-a desfăşurat
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activitatea. Lui Ion T. Dragomir, considerat
părintele muzeografiei ştiinţifice găIăţene, Îi
datorăm descoperirea unui bogat material
arheologic, printre care şi artefactele care fac
obiectul acestei expoziţii.

Prima sală este concentrată pe descoperirile
arheologice din două mari situri eneolitice
din sud-estul Moldovei. Este vorba despre
aspectul cultural Stoicani-Aldeni din aşezarea

de la Suceveni şi descoperirile din aşezarea

cucuteniană de la Bereşti. Totodată,

vizitatorul poate admira o serie de planuri şi

carnete de şantier realizate de către Ion T.
Dragomir.
Sala a doua este dedicată descoperirilor
aparţinând Epocii Bronzului şi Primei Epoci a
Fierului, bunuri culturale identificate prin
culturile Noua, Babadag şi Fenomenul
Basarabi. Vizitatorul este invitat să descopere
artefacte din siturile arheologice de la
Cavadineşti, Suceveni şi Lunea.
Ultima sală prezintă descoperirile din situl
arheologic de la Tirighina- Barboşi (Galaţi),

Enisala (Tulcea), Largu şi Bălteni (Buzău).

Evenimentul s-a desfăşurat la secţia

Muzeului de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi din
str. Domnească, nr. 25. Public: 25 persoane.

SCOALA (-:II\1!'"A'ZIAl R 16 ( ~ Al •.-\TI

MUZEUL D E '~TORIE ~••
_PA UL PĂLTĂNEA- GAlA'p ~ :;

REGELE FERDINAND (1865 ·1927) ŞI
REGINA MARIA (1875·1938) • REGII

ROMÂNJEIMARI
EXPtJNWŞTIIN\1FlcĂ: Jo~ 15 octombrie 2015, ora 10",
la Muuul .Ca.a Cuza Vodl" Galati. str, ALI.Cuza, nr. 80._..... 1_ _ .....,........ca

15 octombrie 2015 - EXPUNERE ŞTIINŢIFICĂ: "REGELE FERDINAND (1865
1927) ŞI REGINA MARIA (1875-1938) - REGII ROMÂNIEI MARI"

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea"

Galaţi În parteneriat cu Şcoala Gimnazială nr.
16 Galaţi a organizat joi, 15 octombrie 2015,
ora 10.00, expunerea ştiinţifică cu tema:
Regele Ferdinand (1865-1927) şi

Regina Maria (1875-1938) - Regii
României Mari, susţinută de muzeograf
dr. Elena Ingrid Bahamat. Activitatea şi-a

propus să evidenţieze locul şi rolul celor două
personalităţi În istoria românilor, Regele
Ferdinand şi Regina Maria, incoronaţi la Alba
Iulia pe 15 octombrie 1922, ca regi ai
României Mari. Evenimentul s-a desfăşurat la
Muzeul "Casa Cuza Vodă", str. AI. 1. Cuza, nr.
80. Public: 25 persoane.
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22 octombrie 2015 - EXPUNERE: ARMATA ROMÂNĂ ÎN CAMPANIA DE
ELIBERARE A BASARABIEI ŞI A BUCOVINEI DE NORD (1941)

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi

În parteneriat cu Şcoala Gimnazială .Sf,
Grigore Teologul" Galaţi a organizat joi, 22
octombrie 2015, ora 11.00, expunerea cu
tema: Armata română În campania de
eliberare a Basarabiei şi a Bucovinei de
nord (1941), susţinută de către muzeografii
Mihaela Damian şi Valentin Bodea. Activitatea
a fost prilejuită de sărbătorirea Zilei Armatei
Române (25 octombrie), ocazie cu care au fost
readuse În memoria colectivă episoade
semnificative din luptele purtate de către

armata română În anul 1941, momentul
angajării României În cel de-AI Doilea Război

Mondial. Elevii au participat la o activitate cu
elemente interactive, prin intermediul căreia au
cunoscut fapte şi personalităţi ale istoriei
naţionale, implicate În evenimentele legate de
eliberarea Basarabiei şi a Bucovinei de Nord de
sub ocupaţia sovietică (1941) . Evenimentul s-a
desfăşurat la Muzeul "Casa Cuza Vodă" (str. AI.
1. Cuza, nr. 80), secţie a Muzeului de Istorie
"Paul Păltănea" Galaţi.

Public: 36 persoane

. MUZEUL O ISTORIE · ~ . ,.

" PA UL PĂLTANEA" GALAŢI W
ŞCO,\I.A G I:\ I . · ,\ Z IAI. ,\

_SI'. G R IG O IU : TEO I.OG 1." GA l. TI

. -
ARMATA'ROMÂNĂ ÎN. I

CAMPANIA DE ELIBE~~
A BASARABIEI .~I A BUCOVINEI

DE NO .(19 )_.......,...-,.-
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26 octombrie 2015 - EXPUNERE: "TRADIŢII, OBICEIURI ŞI SUPERSTIŢII DE
SFÂNTUL DUMITRU"

I
,..L

MUZEUL DE ISTORIE ~ . ,.
. "PA UL pĂLrĂNEA" GALATI ~ ),

ŞCOAt.A G I" ' . I ..\ 'R. 25 G AI.ATI

EXPUNERE}: Luni, 26 oct mii ,ora 13",
la Muzeul "Casa Cuza VodA" Galaţi, str. AI.I.CUZIl, ar. 80.

- ..,. ----

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi În
parteneriat cu Şcoala Gimnazială nr. 25
Galaţi a organizat luni, 26 octombrie 2015,
ora 1300

, expunerea cu tema Tradiţii,

obiceiuri şi superstiţii de Sfântul
Dumitru, susţinută de muzeograf Ionela
Daniela Antohe. Cunoscut În lumea creştină

şi sub denumirea de Dimitrie sau
.Jzvorâtorul de mir", Sfântul Dumitru,
originar din Salonic (Grecia), a trăit În
perioada Împăraţilor romani, Dlocleţian şi

Maximian, autorii persecuţlllor asupra
creştinătăţii. Pe lângă practica religioasă a
cred i nc ioş i l o r creştini, la români, de această

zi sunt legate şi o serie de tradiţii, obiceiuri
şi superstlţll, care ţin de registrul folcloric,
popular. Astfel, În credinţa populară, anul
calendaristic este Împărţit În două

anotimpuri: vară şi iarnă. Pe când Sfântul
Gheorghe aduce la viaţă Întreaga natură,

"Încuind" iarna, Sfântul Dumitru,
dimpotrivă, usucă toate plantele de câmp,
scutură copacii de frunze, fiind considerat
patronul iernii pastorale. De Sâmedru,
denumirea populară a zilei de 26
octombrie, se practicau şi Încă se mai
practică În unele zone ale ţării, tot felul de
tradiţii şi obiceiuri. Dintre acestea, cel mai
cunoscut este "focul lui Sâmedru", care se
desfăşoară În ajunul acestei sărbători şi la
care participă Întreaga comunitate. EI
simbolizează, printre altele, sănătate pentru
copii, căsătorie pentru cei tineri şi

"Încălzirea" celor decedaţi peste iarnă. Vă
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aşteptăm să vorbim despre acest obicei,
precum şi despre altele specifice zilei de 26
octombrie, În cadrul evenimentului prilejuit
de sărbătoarea lui Sâmedru. Evenimentul s
a desfăşurat la Muzeul "Casa Cuza Vodă"

(str. AI. I. Cuza, nr. 80), secţie a Muzeului
de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi. Public: 37
persoane.

------.

Proiecte proprii realizate În cadrul programelor În afara sediului instituţiei

octombrie 2015 - MANIFESTARE CULTURALĂ: APĂRĂM PĂMÂNT STRĂBUN

În cadrul manifestării culturale
Apărăm pământ străbun dedicată Zilei
Armatei Române şi organizată de O.N.G.
Asociaţia "Tinerii şi viitorul" la Casa
Armatei, muzeograful Valentin Bodea a
susţinut expunerea cu tema Uniforme
militare de la Alexandru Ioan Cuza
până În prezent

Public: 55 persoane.

"A p ar mn e anl a n t strabun" -
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Participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. (În ţară, la nivel
naţional/internaţional În Uniunea Europeană, după caz, În alte state)

01 -04 octombrie 2015 - SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL "MONUMENTUL,
TRADIŢIE ŞI VIITOR", EDIŢIAA XVII-A

Ministerul Culturii, Complexul Muzeal Naţional "Moldova" Iaşi - Muzeul Unirii,
Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Primăria Municipiului Iaşi, Direcţia Judeţeană pentru
Cultură Iaşi, Institutul Naţional al Patrimoniului Bucureşti, Uniunea Naţională a
Restauratorilor de Monumente Istorice, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi 
Facultatea de Istorie, Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova, Institutul Naţional al
Patrimoniului Chişinău, Centrul Cultural Român .Eudoxtu Hurmuzachi" Cernăuţi şi

Primăria Cernăuţi a organizat cea de-a XVII-a ediţie a Simpozionului Internaţional
" Monumentul. Tradiţie şi Viitor'~ În perioada 1 - 4 octombrie 2015. Evenimentul,
care a reunit numeroşi cercetători implicaţi În studierea şi punerea În valoare a
monumentelor istorice, personalităţi marcante din rândurile arheologilor, istoricilor,
restauratorilor, istoricilor de artă, inginerilor şi arhitecţilor, s-a desfăşurat În acest an, la
Iaşi, Chişinău şi Cernăuţi.

În cadrul Simpozionului, la
Secţiunea A, Viaţa monumentelor
laice - istorie, arhitectură, arheologie,
Cristian-Dragoş Căldăraru, directorul
Muzeului de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi a
susţinut comunicarea cu tema " Noi date
privind casa Domnitorului AI. Ioan I Cuza
din Galaţi':

În data de 24 ianuarie 1939, la 80
de ani de la Înfăptu i rea Unirii Principatelor
Române, se inaugura la Galaţi , Muzeul de
Istorie Casa Cuza Vodă. A fost un ideal pe
care găIăţenii l-au dorit realizat chiar din
primul deceniu al secolului XX. Primul
Război Mondial urmat de o serie de
terg iversă ri ale autorităţilor locale, au dus la
amânarea acestui moment până În anul
1937 când comunitatea locală găIăţeană a
găsit toate fondurile pentru răscumpărarea

casei din Galaţi În care a locuit, până la
Unirea din 1859, Alexandru Ioan Cuza cu
familia sa. O serie de acte noi de arhivă

completează informaţiile şti ute până acum
despre istoria acestui mobil.

Public: 85 persoane.
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27-29 octombrie 2015 - SALONUL NAŢIONAL DE RESTAURARE 2015

La aniversarea a 40 de ani de la Înfiinţarea Laboratoarelor Zonale de Restaurare şi

Conservare, Muzeul Olteniei Craiova, ICOM România şi Reţeaua Naţională a Muzeelor din
România au organizat În perioada 27 - 29 octombrie 2015, manifestarea Restaurarea
patrimoniului - identitate culturală1975-2015.

,1 "" ' ~.a~ro od'[]~~;~"~"'~;!!) •."
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Manifestarea a cuprins: sesiunea
.e-posters" de prezentare a celor
unsprezece Laboratoare Zonale de
Restaurare şi Conservare Înfiinţate În anul
1975, masa rotundă "Proiecte
internaţionale de restaurare şi conservare"
- prezentări ale invitaţilor din străinătate şi

Salonul Naţional de Restaurare 2015 / Gala
Restaurării Românesti.

În cadrul Salonului Naţional de
Restaurare 2015, Corneliu Moraru,
restaurator la Muzeul de Istorie "Paul
Păltănea" Galaţi a participat cu 3 exponate
restaurate: automat muzical pentru discuri
perforate din metal marca "MIRA", disc
metalic perforat cu melodia .Gavotte"
(scrisă În 1880 de Alfons Czibulka şi

dedicată Prinţesei Stephanie a Belgiei) şi

candelă din argint.
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În cadrul Galei Restaurării
Româneşti, Corneliu Moraru, restaurator la
Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi a
fost premiat acordându-i-se Diploma de
Excelenţă pentru automat muzical cu disc
marca "MIRA",

În luna OCTOMBRIE 2015, 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 1.027 de participanţi din care:

- 171, cu plată

- 856 gratuit.

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

• Lansare editorială: "MOŞIA "BALTA BRATEŞULUI"DIN ŢINUTULCOVURLUI
(1448 - 1847)'~ autor Cristian-Dragoş Căldăraru;

• Expoziţie: "COMISIA EUROPEANĂA DUNĂRII - 1856 - 1948";
• Lansare editorială: " RESTITUIRI / RESTITUTIONS. MAKSA Y'~ autor Elena

Ingrid Bahamat.

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

În anul 2015 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:/Iwww.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 Consiliulu i Judeţului Galaţi de aprobare a bugetului local al
Consiliului Judeţului Galaţi pe anul 2011.

ECTOR,
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