
    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

    INSTITU�IA PREFECTULUI – JUDE�UL CĂLĂRA�I 
 
 

SITUA�IA 
privind plă�ile efectuate în data de   2 8  A U G U S T   2 0 1 7  

                                                                              � lei � 

Denumirea indicatorului 
Suma 
plătită 

Explica�ie ***) 

0 1 2 

51.01   

Titlul I – CHELTUIELI DE PERSONAL – total, din care *) 5 5 

Titlul II – BUNURI �I SERVICII – total, din care **) 7878,98  

20.01 Bunuri �i servicii 7785,78  

20.01.01  Furnituri de birou 911,67 materiale 
consumabile 

20.01.03  Încălzit, iluminat �i for ă motrică 3542,07 energie electrică �i 
termică 

20.01.04  Apă, canal �i salubritate 391,86 apă, canal, 
salubritate 

20.01.08  Po�tă, telecomunica ii, radio, tv, internet 1050,99 conv. telefonice �i 
TP 

20.01.30  Alte bunuri �i servicii pentru între inere �i func ionare 1889,19 prestări servicii 

20.30 Alte cheltuieli 93,20  

20.30.02  Protocol �i reprezentare 93,20 produse protocol 

�

  *)  Detalierea sumelor se face pe structura clasifica iei economice aprobată prin Ordinul ministrului finan elor 
publice nr. 1.954/2005 pentru aprobarea Clasifica iei indicatorilor privind finan ele publice, la nivel de articol. 

 **)  Detalierea sumelor se face pe structura clasifica iei economice aprobată prin Ordinul ministrului finan elor 
publice nr. 1.954/2005, la nivel de alineat. 

***)  Se vor men iona naturile de cheltuieli cu pondere semnificativă în totalul sumelor incluse în col. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

    INSTITU�IA PREFECTULUI – JUDE�UL CĂLĂRA�I 
 
 

SITUA�IA 
privind plă�ile efectuate în data de   2 8  A U G U S T   2 0 1 7  

 
                                                                              � lei � 

Denumirea indicatorului 
Suma 
plătită 

Explica�ie ***) 

0 1 2 

61.01   

Titlul I – CHELTUIELI DE PERSONAL – total, din care *) 5 5 



Titlul II – BUNURI �I SERVICII – total, din care **) 6864,10  

20.01 Bunuri �i servicii 914,10  

20.01.03  Încălzit, iluminat �i for ă motrică 646,38 energie electrică 
�i termică 

20.01.04  Apă, canal �i salubritate 213,82 apă, canal, 
salubritate 

20.01.08  Po�tă, telecomunica ii, radio, tv, internet 53,90 conv. telefonice 
�i TP 

20.30 Alte cheltuieli 5950,00  

20.30.04  Chirii 5950,00 chirie spa iu 

�

  *)  Detalierea sumelor se face pe structura clasifica iei economice aprobată prin Ordinul ministrului finan elor 
publice nr. 1.954/2005 pentru aprobarea Clasifica iei indicatorilor privind finan ele publice, la nivel de articol. 

 **)  Detalierea sumelor se face pe structura clasifica iei economice aprobată prin Ordinul ministrului finan elor 
publice nr. 1.954/2005, la nivel de alineat. 

***)  Se vor men iona naturile de cheltuieli cu pondere semnificativă în totalul sumelor incluse în col. 1. 
 
 


