
Denumire indicator Sume platite Explicatii

TOTAL PLATI  570,034.44

TITLUL I – CHELTUIELI DE PERSONAL – total, din 
care: 511,461.00
Capitol 51 – Autorită i publice şi ac iuni externe 254,411.00
 - cheltuieli salariale în bani 218,160.00
 - cheltuieli salariale în natură 31,365.00
 - contribuţii 4,886.00

Capitol 61 – Ordine publică şi siguran ă na ională 257,050.00
 - cheltuieli salariale în bani 191,696.00
 - cheltuieli salariale în natură 61,107.00
 - contribuţii 4,247.00

TITLUL II – BUNURI ŞI SERVICII – total, din care: 55,367.44
Capitol 51 – Autorită i publice şi ac iuni externe 36,082.78
 - Furnituri de birou 2,888.00
 - Materiale pentru curăţenie 0.00
 - Încălzit, iluminat şi forţă motrică 16,157.69
 - Apă, canal, salubritate 527.10
 - Carburanţi şi lubrifianţi 3,756.96
 - Piese de schimb 0.00
 - Transport 0.00
 - Poştă, telecomunicaţii, radio, TV, internet 1,756.24
 - Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional 2,089.89
 - Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 8,104.00
 - Reparaţii curente 0.00
 - Alte obiecte de inventar 0.00
 - Deplasări interne, detaşări, transferuri 93.00
 - Cărţi, publicaţii, şi materiale documentare 273.70
 - Consultanţă şi expertiză 0.00
 - Prime de asigurare non-viaţă 0.00
 - Protectia muncii 0.00
 - Reclamă şi publicitate 0.00
 - Protocol şi reprezentare 301.20
 - Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei 
publice 135.00
 - Pregătire profesională 0.00
 - Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 0.00
 - Despagubiri civile 0.00
Capitol 61 – Ordine publică şi siguran ă na ională 19,284.66
 - Furnituri de birou 1,948.59
 - Materiale pentru curăţenie 0.00
 - Încălzit, iluminat şi forţă motrică 6,565.03
 - Apă, canal, salubritate 734.45
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 - Carburanţi şi lubrifianţi 2,504.64
 - Piese de schimb 452.20
 - Transport 0.00
 - Poştă, telecomunicaţii, radio, TV, internet 1,532.47
 - Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional 100.01
 - Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 3,573.90
 - Reparaţii curente 0.00
 - Alte obiecte de inventar 1,138.29
 - Deplasări interne, detaşări, transferuri 0.00
 - Cărţi, publicaţii, şi materiale documentare 0.00
 - Consultanţă şi expertiză 0.00
 - Asigurare non-viaţă 735.08
 - Reclamă şi publicitate 0.00
 - Protocol şi reprezentare 0.00
 - Pregătire profesională 0.00
 - Prime de asigurare non-viaţă 0.00
 - Protectia muncii 0.00
 - Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 0.00
 - Despagubiri civile 0.00
Capitol 68 – Asigurari si asistenta sociala 3,206.00
TITLUL VI – TRANSFERURI 0.00

 -Asistenta sociala pentru familie si copii 206.00

TITLUL XI – ASISTENTA SOCIALA 3,206.00

 -Asistenta sociala pentru familie si copii 3,206.00


