
Denumire indicator Sume platite Explicatii

TOTAL PLATI LUNA MAI 2021 873,053.91

TITLUL I – CHELTUIELI DE PERSONAL – total, din 

care: 787,130.00

Capitol 51 – Autorităţi publice şi acţiuni externe 389,000.00

 - Cheltuieli salariale în bani 338,391.00

 - Cheltuieli salariale în natură 42,842.00

 - Contribuţii 7,767.00

Capitol 61 – Ordine publică şi siguranţă naţională 398,130.00

 - Cheltuieli salariale în bani 318,322.00

 - Cheltuieli salariale în natură 72,662.00

 - Contribuţii 7,146.00

TITLUL II – BUNURI ŞI SERVICII – total, din care: 85,923.91

Capitol 51 – Autorităţi publice şi acţiuni externe 62,546.89

 - Furnituri de birou 1,372.37

 - Materiale pentru curăţenie 784.36

 - Încălzit, iluminat şi forţă motrică 6,782.48

 - Apă, canal, salubritate 833.44

 - Carburanţi şi lubrifianţi 2,758.20

 - Piese de schimb 0.00

 - Transport 0.00

 - Poştă, telecomunicaţii, radio, TV, internet 4,093.67

 - Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional 307.84

 - Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 2,939.97

 - Reparaţii curente 3,856.51

 - Alte obiecte de inventar 1,179.98

 - Deplasări interne, detaşări, transferuri 61.06

 - Cărţi, publicaţii, şi materiale documentare 0.00

 - Consultanţă şi expertiză 0.00

- Protecţia muncii 386.75

-Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate

din actiuni in reprezentarea intereselor statului,

potrivit dispozitiilor legale 17,388.00

 - Asigurare non-viaţă 620.26

 - Reclamă şi publicitate 0.00

 - Protocol şi reprezentare 0.00

 - Pregătire profesională 0.00

 - Chirii 0.00

 - Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 2,800.00

 - Despagubiri civile 16,382.00

 - Active nefinanciare 0.00

Capitol 61 – Ordine publică şi siguranţă naţională 23,377.02

 - Furnituri de birou 1,577.89

Situaţia plăţilor efectuate în luna MAI 2021



 - Materiale pentru curăţenie 1,009.18

 - Încălzit, iluminat şi forţă motrică 7,709.06

 - Apă, canal, salubritate 346.29

 - Carburanţi şi lubrifianţi 463.29

 - Piese de schimb 0.00

 - Transport 0.00

 - Poştă, telecomunicaţii, radio, TV, internet 238.00

 - Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional 636.08

 - Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 223.72

 - Reparaţii curente 1,603.40

 - Alte obiecte de inventar 0.00

 - Deplasări interne, detaşări, transferuri 0.00

 - Cărţi, publicaţii, şi materiale documentare 0.00

 - Consultanţă şi expertiză 0.00

- Protecţia muncii 581.91

 - Asigurare non-viaţă 0.00

 - Reclamă şi publicitate 0.00

 - Protocol şi reprezentare 0.00

 - Pregătire profesională 0.00

 - Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 4,319.00

 - Despagubiri civile 4,669.20

 - Active nefinanciare 0.00

Capitol 68 – Asistenta sociala 0.00

 - Asistenta sociala pt fam si copii - Transferuri 0.00

 - Asistenta sociala pt fam si copii - Ajutoare 0.00


