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RAPORT DE ACTIVITATE
OCTOMBRIE 2016

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

2016 2016
20.01 171.308 181.500

20.01.01 30 1.000
20.01.02 - 1.000
20.01.03 11.698 15.000
20.01.04 1.4402 1.500
20.01.05 - 1.500
20.01.06 941 500
20.01.08 2.126 2.000
20.01.09 54.173 59.000
20.01.30 100.898 100.000
20.02 - -
20.05 160 2.000
20.06 1.413 1.000

20.06.01 1.413 1.000
20.06.02 - -
20.11 - 100
20.13 - 2.000

Total 20 172.881 186.600
71 - -

71.01.02 - -
71.01.30 - -

Total 172.881 186.600

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 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 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 - Nu este cazul;
2. Numărul de solicitări rezolvate favorabil - Nu este cazul;
3. Număru l 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 completă riie
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

01 - 30 octombrie 2016 - EXPONATUL LUNII: VAS APARŢINÂND CULTURII
GUMELNIŢADESCOPERIT ÎN PUNCTUL CĂTUŞA, GALATI, JUDEŢUL GALAŢI
Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi, a propus publicului găIăţean În luna octombrie a.c., În
cadrul proiectului expozlţlonal Exponatul lunii, prezentarea unui bun muzeistic cu valoare
deosebită din patrimoniul instituţiei: "Vas aparţinândCulturii Gumelniţa descoperit În
punctul Cătuşa, Galaţ;,judeţulGalaţi'~

La Începutul anilor '90, arheologul Mihalache Brudiu efectua o cercetare arheologică

cu caracter preventiv În zona lacului Cătuşa. Din informaţiile avute la dispoziţie, aşezarea

eneolitică se află pe o terasă a lacului Cătuşa, În apropriere de Cartierul Dunărea. Din
inventarul pieselor descoperite În acest sit se numără şi un artefact ceramic unic din punct de
vedere morfologic, deoarece artizanul acestui vas a adăugat o parte suplimentară peste
strachina biconică.

Gradul Înalt de Îndemânare al olarului nu este suficient pentru a defini utilitatea
acestui vas, chiar dacă aceasta nu pare să reflecte o producţie locală. Bazat pe originalitatea
modelului şi pe minuţiozitatea cu care a fost creat, probabil, ne confruntăm cu un produs
caracterizat printr-o puternică valoare simbolică. Acest artefact poate fi perceput ca o inovaţie,

un act de dăruire sau de primire, desigur, totul trebuie privit la o scară mult mai mare.
Micro-expoziţia, organizată de muzeograf dr. Adrian Adamescu, a putut fi vizitată la

secţia Muzeului de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi din str. Domnească, nr. 25.

-ti - • l\'I.UZEUL DE ISTORIE RO MANIA

nPAUL pĂL'rĂNEĂ GALA'".p ~_,/

VAS APARŢINÂND CULTURII GUMELNIŢA
DESCOPERIT ÎN PUNCTUL "CĂTU ŞA",

GALAŢI, JUDEŢUL GALAŢI

EXPONATUL LUNII
1-30 OCTOMBRIE 2016

la ~ecUa mului ~e Istane ~Paul răltănea
n GalaU, stt. Domn că, nr. ~5., ,--
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VERNISAJ: miercur i, 12 octombrie 2016, ora 12'''
Muze ul i.Cas a Cuza Vodă", Galaţi. str. AI. 1.Cuza. nr. 80

PATRIMONIU TEHNIC
MĂIESTRIE, CREATIVITATE, DIVERSITATE

Expoziţ ie

12 octombrie 2016 - VERNISAJ EXPOZIŢIE : PATRIMONIU TEHNIC- MĂIESTRIE,
CREATIVITATE, DIVERSITATE
Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi În parteneriat cu Complexul Muzeal Naţional "Moldova"
Iaşi - Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii "Ştefan Procopiu" a vernisat miercuri, 12 octombrie 2016, ora
123°, la Muzeul "Casa Cuza Vodă", expoziţia itinerantă: "Patrimoniu tehnic - măiestrie,

creativitate, diversitete".
Expoziţia oferă o imagine convingătoare a diversităţii patrimoniulu i Muzeului Ştiinţei şi

Tehnicii "Ştefan Procopiu" dezvăluind, În acelaşi timp, o şcoală a şcolilor, aşa cum a fost
caracterizată i nstituţia menţionată. Vizitatorii pot admira exponate specifice patrimoniului
tehnic din colecţiile de Înregistrarea şi redarea sunetului, orologerie, meteorologie, telefonie,
radiocomunicaţii, aviaţie, fotografie şi aparate foto, mineralogie, obiecte de uz casnic. De
asemenea, mărturii muzeale cu privire la savanţii Petru Poni şi Ştefan Procopiu, precum şi o
serie de publicaţii referitoare la domeniile semnalate anterior, completează tematica
expoziţională.

Public: 76 persoane.
MUZEU L DE ISTO RIE . rAUl rĂlTĂNEA" GALAŢI '_ ,1

CO M rL EXUl MUZEAl NAŢIONAl.MOLDOVA· IAŞI

MUZEUL ŞT II NŢ E I ŞI TEHNICII . ŞTEFAN rRocorlU'
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19 octombrie 2016 - REDESCHIDEREA CASEI MEMORIALE "COSTACHE NEGRI"
Miercuri, 19 octombrie 2016, ora 1200, a avut loc redeschiderea Casei Memoriale .Costache

Negri" (Conacul de la Mânjina) care a aparţinut familiei marelui patriot. Manifestarea a Început cu
o slujbă de pomenire şi continuat cu un program de muzică veche românească susţinut de
Formaţia .Kalofonis" din cadrul Asociaţiei pentru Promovarea Patrimoniului Cultural.

Vizitatorul care trece pragul cadrului expoziţional actual, "Ambient românesc - Ambient
european: Conacul de la Mânjina'~ organizat de muzeograf dr. Elena Ingrid Bahamat, intră În
atmosfera tradiţionalelor Întâlniri de la Mânjina, la care erau prezenţi: Nicolae Bălcescu, Mihail
Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, Alexandru Ioan Cuza.i.Ospitalitatea spaţiului este conferită de
obiectele de artă decorativă, fotografii şi corespondenţă de familie, lucrări de artă plastică care au
aparţinut lui Costache Negri, fiicei sale, familiilor surorilor lui, altor rude şi prieteni, mai mult sau
mai puţin cunoscuţi publicului larg. Pas cu pas, sunt sugerate clipe de viaţă cotidiană patriarhală

ale unor oameni care au gândit şi trăit momente importante ale istoriei naţionale.

Evenimentul s-a desfăşurat În comuna Costache Negri, judeţul Galaţi.

Public: 85 ersoane.

- FORMATIA .K.\LOFONIS·
ASOCIAŢIAI'E:\'TRU I'ROMO\'AREA

"ATRIMONIUI.UI CULTURAL

I'RI~IARIA CO~I U:'Io'EI
. c o S"r,\ C1IE :'Io'EGRI ·

, MUZEUL DE ISTORIE 'OM~""

" • 'J .. PAUL PĂLTĂNEA" GAlAŢI \11
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21 octombrie 2016 - VERNISAJ EXPOZIŢIE ŞI SIMPOZION: DIN ISTORIA MIŞCĂRII
ESPERANTISTE ÎN ROMÂNIA
Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi, În parteneriat cu Muzeul Judeţean Olt, a organizat
vineri, 21 octombrie 2016, la un dublu eveniment: vernisajul expoziţiei "Din istoria mişcării

esperantiste În România" realizată de Marin Vochin (Bucureşti) În colaborare cu dr. Ovidiu
Cristian Nedu şi simpozionul"Din istoria mişcării esperantiste În România'~

Cu acest prilej, găIăţenii au putut descoperi prin intermediul expoziţiei dar şi a lucrărilor

despre esperantiştii Aurel Boia şi Constantin Dominte (conf. dr. ing. Iosif E. Nagy), despre
mişcarea esperantistă la Timişoara (Iect. dr. Maria Butan), despre istoria mişcării esperantiste
feroviare (ing. Rodica Giuhat), despre istoria mişcării esperantiste la Galaţi (Marin Vochin),
despre mişcarea esperantistă din România În fondurile Arhivelor Ministerului Afacerilor Externe
(muzeograf Mariana-Delia Pohrib) susţinute În cadrul simpozionului, istoria mişcării

esperantiste, cu accent pe evenimentele şi personalităţile din România.
Evenimentul s-a desfăşurat la Muzeul "Casa Colecţiilor"(str. Eroilor, nr. 64), secţie a

Muzeului de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi.

Public: 43 persoane.

MlJlllJl Of ISTORlf ••
J . I'AUL l'ALiANlA' CAlAII

MlIZElIL IlJlH HAN
01 -'
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25 octombrie 2016 - VERNISAJ EXPOZIŢIE: ARME ALBE DIN COLECŢIA MUZEULUI
DE ISTORIE "PAUL PĂLTĂNEA" GALAŢI
Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi, a vernisat marţi, 25 octombrie 2016, ora 1200

,

expoziţia: "Arme albe din colecţia Muzeului de Istorie "Paul Păltănea"Galaţi'~
Expoziţia a fost dedicată Zilei Armatei Române, sărbătorită În fiecare an (prin Decretul

nr. 381 din 1.10.1959), pe 25 octombrie, zi În care a fost eliberat Careiul (1944), ultima
localitate aflată sub ocupaţie horthystă. Armele au avut şi au, cu siguranţă, o importanţă

covârşitoare În istoria şi dezvoltarea umanităţii. Vizitatorii au avut ocazia să admire În cadrul
expoziţiei organizată de muzeograf dr. Maria Magdalena Tuluş, bunuri muzeale din fondul vechi
al muzeului - arme albe, fabricate În diferite perioade, În ateliere europene şi orientale, cu
întrebuinţări diverse.

Evenimentul s-a desfăşurat la secţia Muzeului de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi, din str.
Domnească, nr. 25.

Public: 73 persoane.
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EXPU ERE: joi, 27 octombrie 2016, ora 12"
Muzeul "Casa Colecţiilor", Galaţi, str. Eroilor, nr. 64

27 octombrie 2016 - EXPUNERE: MEDICI GĂLĂŢENI ÎN SLUJBA APROAPELUI
CASANDRA LUPESCU

Joi, 27 octombrie 2016, muzeograful Mihaela Damian a susţinut expunerea cu tema
"Medici găIăţeni În slujba aproapelui - Casandra Lupescu", dedicată activităţii şi

personalităţii medicului psihiatru Casandra Lupescu (1905-1997), născută la Iveşti (judeţul

Tecuci, actualmente Galaţi).

În Îndelungata sa carieră, Casandra Lupescu şi-a urmat vocaţia de medic cu multă
pasiune şi dăruire, reuşind să vadă umanitatea pacienţilor pe care-i trata, dincolo de sumbra
lor alienare. Bogata cazuistică medicală şi numeroasele călătorii pe care le-a făcut În ţară şi

străinătate i-au servit ca sursă de inspiraţie pentru memoriile şi povestirile pe care le-a lăsat În
manuscris, muzeului nostru. Încercările literare ale Casandrei Lupescu constituie Înainte de
toate un izvor preţios de informaţie cu privire la epoca În care a trăit autoarea şi un prilej de a-i
cunoaşte parcursul biografic plin de obstacole, Însă Încununat de satisfacţii la capătul vieţii.

Evenimentul organizat În parteneriat cu Liceul Teoretic "Emil Racoviţă" Galaţi s-a
desfăşurat la Muzeul "Casa Colecţiilor" (str. Eroilor, nr. 64), secţie a Muzeului de Istorie "Paul
Păltănea" Galaţi.

Public: 21 ~ersoane.

" , MUZEUL DE ISTORIE .OM~.'.

• :.l ' "PA PĂLTĂNEA" GAlATI \U),
(1.;,) LICEU :rEOjtETIC . EM I L RACOVIŢĂ" GALAŢI

Din 1948 până in 1955a fost
angajală la Spitalul dinLugo],
apoi laSpitalul dinConstanta,
până lapensionarea sa din
1967.in conditiile lipsei de
speclallştl, Casandra Lupescu a
fost reangajată in 1974, la
acela şl spital dinConstanta,
pentru a-şi incetadefinitiv
activitatea in1979.
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28 octombrie 2016 - SIMPOZION: ARMATA ROMÂNĂ ÎN MARELE RĂZBOI DE
ÎNTREGIRE

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi În parteneriat cu Asociaţia Naţională Cultul Eroilor
"Regina Maria" - Filiala judeţului Galaţi a organizat vineri, 28 octombrie 2016, ora 1000

,

simpozionul cu tema: "Armata română În Marele Război de Întregire'~ dedicat aniversării
Armatei Române la 100 de ani de la intrarea României (14/27 august 1916) În Primul Război
Mondial.

Au prezentat comunicări: prof. Căldăraru Cristian-Dragoş - Contextul militar
internaţionalal intrării României În Primul Război Mondial; gl. bg. ..(r) dr. Vulpe Ion 
Situaţia armatei la data intrării României În Marele Război de Intregire; col. (r)
Paraschivan Valerian - Armata Română Între Pacea de la Bucureşti cu Puterile Centrale
şi Pacea de la Paris; ~1. bg. (r) Antohe Constantin - Generalul Eremia Grigorescu, erou
al Marelui Război de Intregire.

,,A sosit un ceas pe care-I aşteptăm de peste două veacuri, pentru care am trăit

Întreaga noastră viaţă naţională, pentru care am muncit şi am scris, am luptat şi am gândit. A
sosit ceasul În care cerem şi noi lumii, cinstit, cu arma În mână, cu jertfa a tot ce avem, cele
ce alte neamuri, mai fericite, au de atâta vreme, unele fără să fi vărsat o picătură de sânge
pentru aceasta: dreptul de a trăi pentru noi, dreptul de a nu da nimănui ca robii rodul
ostenelilor noastre. "(Nicolae Iorga)

Evenimentul s-a desfăşurat la Muzeul "Casa Cuza Vodă", secţie a Muzeului de Istorie
"Paul Păltănea" Galaţi.

Public: 67 persoane

SIMPOZIO : vineri , 28 octombrie 2016, ora 10"
Muzeul .,Casa Cuza Vodă", Ga l aţ i, str. AI. 1.Cuza, nr. 80

ASOCIAŢIA NATIONALA
CULTUL EROILOR.REGINA MARIA'

fiLIALA IUDI]U1UI GALA]I

MUZEU L D[ ISTORIE
r . rAUl rALTANEA" GALAŢI " /

pruf. Că tdă raru Cr istia n ()ra~oş

gl. hg. (rl dr . \ ·ull' c Ion
col (1"') Pa ravc hivan " alr rian
J:I. hJ:. ( 1"') Anl oh l' Con sta n tin

ARMATA ROMÂNĂ
ÎN MARELE RĂZBOI DE ÎNTREGIRE
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Proiecte proprii realizate În cadrul programelor În afara sediului instituţiei

06 - 07 octombrie 2016 - COMUNICARE: ASPECTE PRIVIND ÎNFIINŢAREA,
ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SPITALULUI ISRAELIT DIN GALAŢI (1848 - 1930)

În perioada 6 - 7 octombrie 2016 s-a desfăşurat la Bacău, Simpozionul Naţional "Vasile
Pârvan" organizat de Complexul Muzeal .Julian Antonescu" În parteneriat cu Arhivele Naţionale

Bacău. În cadrul Simpozionului, la Secţiunea Istorie, Mariana-Delia Pohrib, muzeograf la Muzeul
de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi a susţinut comunicarea cu tema: "Aspecte privind Înfiinţarea,

organizarea şi funcţionareaSpitalului Israelit din Galaţi (1848-1930)'~

Spitalul Israelit, Încă de la fondare, şi-a adus contribuţia la tratarea bolnavilor din Galaţi şi

din localităţile Învecinate, deservind nu numai comunitatea evreiască dar şi populaţia pauperă a
oraşului, indiferent de religie, fapt pentru care Întreţinerea acestui spital s-a bucurat, pe lângă

subvenţiile comunităţii, de subvenţii comunale, dar şi de numeroase donaţii. Corpul medical a fost
unul de elită, medicii care au profesat În cadrul acestei instituţii spitaliceşti fiind absolvenţi ai unor
şcoli de prestigiu din ţară şi străinătate. Toate acestea indreptăţesc afirmaţia că Spitalul Israelit din
Galaţi a reprezentat o instituţie importantă ocupând un rol bine determinat, distinct În istoria
instituţiilor spitaliceşti şi istoria medicinei din Galaţi.
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17 - 21 octombrie 2016 - EXPUNERI: AERONAUTICA ROMÂNEASCĂ ÎN CEL DE-AL
DOILEA RĂZBOI MONDIAL, ARMATA ROMÂNĂ ÎNTRE AXA ŞI NAŢIUNILE UNITE
(1939-1945)

Centrul Militar Judeţean Galaţi a
organizat În perioada 17 - 21 octombrie
2016, În colaborare cu Muzeul de Istorie
"Paul Păltănea" Galaţi, evenimentul Ziua
Armatei Române În şcoli, dedicat zilei de 25
octombrie 2016. Cu acest prilej, luni, 17
octombrie 2016, muzeograful dr. Adrian
Adamescu a susţinut la Şcoala Gimnazială

nr. 12 "Miron Costin", expunerea cu tema
"Aeronautica românească În cel de-AI
Doilea Război Mondiar Vineri, 21
octombrie 2016, muzeograful Valentin
Bodea a susţinut la Liceul Teoretic "Emil
Racoviţa" Galaţi, expunerea cu tema
"Armata Română Între Axa şi Naţiunile

Unite (1939-1945)'~
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24 octombrie 2016 - VERNISAl EXPOZIŢIE:ARME ALBE ŞI DE FOC

Muzeul de Istorie .Teodor Cincu"
Tecuci În parteneriat cu Muzeul de Istorie
"Paul Păltănea" Galaţi a vernisat luni, 24
octombrie 2016, ora 1200

, expoziţia "Arme
albe de toc", dedicată Zilei Armatei
Române, sărbătorită anual la 25 octombrie,
ca simbol al păstrării independenţei şi

suveranităţii naţionale. Ziua este celebrată

În onoarea militarilor români şi pentru
evocarea faptelor de arme şi a
evenimentelor cu semnificaţie majoră din
istoria modernă şi contemporană a Armatei
Române.
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31 octombrie - 06 noiembrie 2016 - COMUNICARE: BUDDHIST DOCTRINE AS
ONTOLOGICALTHERAPY

Facultatea de Teologie a Universităţii

"Ovidius" Constanţa În parteneriat cu
Centrul de Studii Indiene al Universităţii

.Babeş-Bolyal" Cluj-Napoca, Institutul de
Studii Orientale al Universităţii Jagiellonian
(Polonia), Facultatea de Arte Liberale a
Universităţii .Bath Spa" (Marea Britanie),
Institutul de Filosofie şi Religie
"Vijnananilayam" (India), Institutul de
Cercetări Economice şi Sociale "Gh. Zane" al
Academiei Române - Filiala Iaşi, Centrul de
Studii şi Dialog Interreligios şi Intercultural
al Universităţii din Bucureşti şi Arhiepiscopia
Tomisului a organizat În perioada 31
octombrie - 6 noiembrie 2016, conferinţa

internaţională .Knowledqe, Reality,
Transcendence. A Dialogue between East
and West". În cadrul conferinţei, dr. Ovidiu
Cristian Nedu, asistent cercetare la Muzeul
de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi a susţinut

comunicarea cu tema "Buddhist Doctrine
as Ontological Therapy'~

Oeloher 31 . November 6. 2016
Constante. Sinaia. Valid Domei

Romania

În luna OCTOMBRIE 2016, 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 560 participanţi din care:

- 158, cu plată

- 402 gratuit.

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

Exponatul lunii: TEZAURUL DE MONEDE DACICE DE TIP INOTEŞTI-RĂcOASA
DESCOPERITLA RĂCOASA, JUDEŢUL VRANCEA;

Expunere: MICA PUBLICITATE ŞI COTIDIANUL GĂLĂŢEANÎN PRIMA JUMĂTATE
A SEC. XX;
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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://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.
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