
    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

    INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL CĂLĂRAŞI 
 
 

SITUAŢIA 
privind plăţile efectuate în data de   2 9  I A N U AR I E  2 0 1 8  

                                                                              - lei - 

Denumirea indicatorului 
Suma 
plătită 

Explicaţie ***) 

0 1 2 

51.01   

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

Titlul II – BUNURI ŞI SERVICII – total, din care **) 20520,56  

20.01 Bunuri şi servicii 20239,06  

20.01.03  Încălzit, iluminat şi forţă motrică 8418,12 energie electrică şi 
termică 

20.01.04  Apă, canal şi salubritate 346,05 apă, canal, 
salubritate 

20.01.05  Carburanţi şi lubrifianţi 7500,00 carburanţi auto / 
lubrefianţi auto 

20.01.08  Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet 1933,39 conv. telefonice şi 
TP 

20.01.30  Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 2041,50 prestări servicii 

20.30 Alte cheltuieli 281,50  

20.30.02  Protocol şi reprezentare 104,88 produse protocol 

20.30.04  Chirii 176,62 chirie 

 

  *)  Detalierea sumelor se face pe structura clasificaţiei economice aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor 
publice nr. 1.954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, la nivel de articol. 

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

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



    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

    INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL CĂLĂRAŞI 
 
 

SITUAŢIA 
privind plăţile efectuate în data de   2 9  I A N U AR I E  2 0 1 8  

 
                                                                              - lei - 

Denumirea indicatorului Suma plătită Explicaţie ***) 

0 1 2 

61.01   

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

Titlul II – BUNURI ŞI SERVICII – total, din care **) 11433,91  

20.01 Bunuri şi servicii 5381,91  

20.01.03  Încălzit, iluminat şi forţă motrică 4816,52 energie electrică şi 
termică 

20.01.04  Apă, canal şi salubritate 132,18 apă, canal, 
salubritate 

20.01.08  Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet 433,21 conv. telefonice şi TP 

20.06 Deplasări, detaşări, transferări 102,00  

20.06.01  Deplasări interne, detaşări, transferări 102,00 deplasări transport / 
cazare 

20.30 Alte cheltuieli 5950,00  

20.30.04  Chirii 5950,00 chirie spaţiu 

 

  *)  Detalierea sumelor se face pe structura clasificaţiei economice aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor 
publice nr. 1.954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, la nivel de articol. 

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

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


