
    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

    INSTITU�IA PREFECTULUI – JUDE�UL CĂLĂRA�I 
 
 

SITUA�IA 
privind plă�ile efectuate în data de   19 D E C E M B R I E  2 0 1 7  

                                                                              � lei � 

Denumirea indicatorului Suma plătită Explica�ie ***) 

0 1 2 

Capitolul 51.01   

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

Titlul II – BUNURI �I SERVICII – total, din care **) 28.873,21  

20.01 Bunuri �i servicii 12.162,43  

20.01.03  Încălzit, iluminat �i for�ă motrică 7.387,52 energie electrică �i 
termică 

20.01.04  Apă, canal �i salubritate 291,33 apă, canal, 
salubritate 

20.01.06  Piese de schimb 1.316.26 piese de schimb 

20.01.08  Po�tă, telecomunica�ii, radio, tv, internet 809,86 conv. telefonice �i 
TP 

20.01.30  Alte bunuri �i servicii pentru între�inere �i func�ionare 2.357,46 prestări servicii 

20.02 Repara�ii curente 3.818,99 repara�ii auto 

20.30 Alte cheltuieli 12.891,79  

20.30.03  Prime de asigurare non�via�ă 12.891,79 Asigurări 
autoturisme 

�

  *)  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   19 D E C E M B R I E  2 0 1 7  

 
                                                                              � lei � 

Denumirea indicatorului Suma plătită Explica�ie ***) 

0 1 2 

Capitolul 61.01   

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

Titlul II – BUNURI �I SERVICII – total, din care **) 13.955,54  

20.01 Bunuri �i servicii 1.719,41  

20.01.03  Încălzit, iluminat �i for�ă motrică 1.466,54 energie electrică �i 
termică 

20.01.04  Apă, canal �i salubritate 252,87 apă, canal, 
salubritate 

20.30 Alte cheltuieli 12.236,13  

20.30.03  Prime de asigurare non�via�ă 6.286,13 Asigurări 
autoturisme 

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. 
 
 


