
    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

    INSTITU�IA PREFECTULUI – JUDE�UL CĂLĂRA�I 
 
 

SITUA�IA 
privind plă�ile efectuate în data de   2 8  N O I E M B R I E  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 **) 19.956,68  

20.01 Bunuri �i servicii 19318,27  

20.01.01  Furnituri de birou 2.068,10 materiale 
consumabile 

20.01.02  Materiale pentru cură�enie 1.051,83 materiale cură�enie 

20.01.03  Încălzit, iluminat !i for�ă motrică 2.165,23 energie electrică !i 
termică 

20.01.04  Apă, canal !i salubritate 252,94 apă, canal, 
salubritate 

20.01.05  Carburan�i !i lubrifian�i 6.896,95 lubrefian�i auto 

20.01.06  Piese de schimb 430,00 piese de schimb 

20.01.08  Po!tă, telecomunica�ii, radio, tv, internet 2.156,52 conv. telefonice !i 
TP 

20.01.30  Alte bunuri !i servicii pentru între�inere !i func�ionare 4.296,70 prestări servicii 

20.02 Repara�ii curente 405,01 repara�ii auto 

20.30 Alte cheltuieli 233,40  

20.30.02  Protocol !i reprezentare 233,40 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  N O I E M B R I E  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 **) 14.929,30  

20.01 Bunuri �i servicii 7.498,32  

20.01.01  Furnituri de birou 3.108,40 materiale 
consumabile 

20.01.02  Materiale pentru cură�enie 978,81 materiale cură�enie 

20.01.03  Încălzit, iluminat !i for�ă motrică 1.255,67 energie electrică !i 
termică 

20.01.04  Apă, canal !i salubritate 230,26 apă, canal, 
salubritate 

20.01.06  Piese de schimb 1.636,25 piese de schimb 

20.01.08  Po!tă, telecomunica�ii, radio, tv, internet 288,93 conv. telefonice !i 
TP 

20.02 Repara�ii curente 1.206,98 repara�ii auto 

20.06 Deplasări, deta�ări, transferări 274,00  

20.06.01  Deplasări interne, deta!ări, transferări 274,00 deplasări transport 
/ cazare 

20.30 Alte cheltuieli 5.950,00  

20.30.04  Chirii 5.950,00 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. 
 
 


