MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITU IA PREFECTULUI JUDE UL PRAHOVA
Situa ia plă ilor efectuate
in luna octombrie 2018
Denumire indicator

Sume platite

TOTAL PLATI

597,285.71

TITLUL I – CHELTUIELI DE PERSONAL – total, din
care:
Capitol 51 – Autorită i publice şi ac iuni externe
- cheltuieli salariale în bani
- cheltuieli salariale în natură
- contribuţii

545,179.80
259,421.00
218,576.00
35,874.00
4,971.00

Capitol 61 – Ordine publică şi siguran ă na ională
- cheltuieli salariale în bani
- cheltuieli salariale în natură
- contribuţii

285,758.80
202,852.00
78,476.80
4,430.00

TITLUL II – BUNURI ŞI SERVICII – total, din care:
Capitol 51 – Autorită i publice şi ac iuni externe
- Furnituri de birou
- Materiale pentru curăţenie
- Încălzit, iluminat şi forţă motrică
- Apă, canal, salubritate
- Carburanţi şi lubrifianţi
- Piese de schimb
- Transport
- Poştă, telecomunicaţii, radio, TV, internet
- Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional
- Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare
- Reparaţii curente
- Alte obiecte de inventar
- Deplasări interne, detaşări, transferuri
- Cărţi, publicaţii, şi materiale documentare
- Consultanţă şi expertiză
- Prime de asigurare non-viaţă
- Protectia muncii
- Reclamă şi publicitate
- Protocol şi reprezentare
- Pregătire profesională
- Fondul conducătorului instituţiei publice
- Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
- Despagubiri civile
Capitol 61 – Ordine publică şi siguran ă na ională
- Furnituri de birou
- Materiale pentru curăţenie
- Încălzit, iluminat şi forţă motrică
- Apă, canal, salubritate
- Carburanţi şi lubrifianţi

46,535.91
33,276.93
48.22
0.00
3,545.24
406.80
3,956.56
2,856.00
0.00
2,040.12
1,952.42
15,521.22
0.00
0.00
380.00
273.70
0.00
694.00
0.00
0.00
150.00
1,000.00
397.91
54.74
0.00
13,258.98
1,113.23
0.00
60.49
543.76
0.00

Explicatii

- Piese de schimb
- Transport
- Poştă, telecomunicaţii, radio, TV, internet
- Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional
- Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare
- Reparaţii curente
- Alte obiecte de inventar
- Deplasări interne, detaşări, transferuri
- Cărţi, publicaţii, şi materiale documentare
- Consultanţă şi expertiză
- Asigurare non-viaţă
- Reclamă şi publicitate
- Protocol şi reprezentare
- Pregătire profesională
- Prime de asigurare non-viaţă
- Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
- Despagubiri civile
Capitol 68 – Asigurari si asistenta sociala

0.00
0.00
307.82
90.00
7,961.50
0.00
1,666.00
106.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,410.18
0.00
0.00
5,570.00

TITLUL VI – TRANSFERURI

0.00

-Asistenta sociala pentru familie si copii
TITLUL XI – ASISTENTA SOCIALA

0.00
5,570.00

-Asistenta sociala pentru familie si copii

5,570.00

