MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL PRAHOVA
Situaţia plăţilor efectuate
in luna MARTIE 2019
Denumire indicator

Sume platite

TOTAL PLATI

650,758.51

TITLUL I – CHELTUIELI DE PERSONAL – total, din
care:
Capitol 51 – Autorităţi publice şi acţiuni externe
- cheltuieli salariale în bani
- cheltuieli salariale în natură
- contribuţii

595,047.00
287,610.00
248,600.00
33,418.00
5,592.00

Capitol 61 – Ordine publică şi siguranţă naţională
- cheltuieli salariale în bani
- cheltuieli salariale în natură
- contribuţii

307,437.00
240,173.00
61,903.00
5,361.00

TITLUL II – BUNURI ŞI SERVICII – total, din care:
Capitol 51 – Autorităţi publice şi acţiuni 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
- Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
-Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei
publice
- Despagubiri civile
Capitol 61 – Ordine publică şi siguranţă naţională
- Furnituri de birou
- Materiale pentru curăţenie
- Încălzit, iluminat şi forţă motrică
- Apă, canal, salubritate

51,987.51
36,258.06
261.80
0.00
17,567.30
1,465.43
0.00
658.16
0.00
1,879.33
103.96
12,397.60
0.00
0.00
0.00
273.70
0.00
1,411.38
0.00
0.00
0.00
0.00
89.40
150.00
0.00
15,729.45
650.00
0.00
9,615.79
796.54

Explicatii

- 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
- 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
0.00
290.93
0.00
3,000.00
0.00
0.00
690.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
654.19
32.00
0.00
3,724.00

TITLUL VI – TRANSFERURI

0.00

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

0.00
3,724.00

-Asistenta sociala pentru familie si copii

3,724.00

