ANEXĂ

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

SITUAȚIA
privind plățile efectuate in 13.04.2017
lei

Denumirea indicatorului

Suma plătită(LEI)

Explicație

0

1

2

TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL - total, din care*):

277535.00

10.01 - Cheltuieli salariale în bani
10.02 - Cheltuieli salariale în natură
10.03 - Contribuții
10.01.12 - Indem. plătite unor persoane din afara unității
10.01.13 - Indem. de delegare în ţară

177859.00
62647.00
37029.00

TITLUL I I - BUNURI ȘI SERVICII - total, din care**):

0.00

20.01 - Bunuri și servicii
20.01.01 - Furnituri de birou
20.01.02 - Materiale pentru curățenie
20.01.03 - Încălzit, iluminat și forța motrice
20.01.04 - Apă, canal și salubritate
20.01.05 - Carburanți și lubrifianți
20.01.06 - Piese de schimb
20.01.07 - Transport
20.01.08 - Poșta, telecomunicații, radio, tv.,internet
20.01.09 - Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional
20.01.30 - Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare
20.02 - Reparații curente
20.05.30 - Alte ob. de inventar de mica valoare
20.06.01 - Deplasari interne, detașări, transferări
20.11 - Cărți, publicații
20.13 - Pregătire profesională
20.30 - Alte cheltuieli
20,30,01 - Reclamă şi publicitate
20.30.02 - Protocol și reprezentare
20.30.03 - Prime asigurare non-viata
20.30.04 - Chirii
20.30.07 - Fondul conducătorului instituției
20.30.30 - Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
TITLUL VI - TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE - total, din care*):

0.00

0.00

51.01 - Transferuri curente

TITLUL X - ALTE CHELTUIELI

0.00

59.17 - DESPAGUBIRI CIVILE

TITLUL XII - ACTIVE NEFINANCIARE - total, din care*):
71,01 - ACTIVE FIXE
*) Detalierea sumelor se face pe structura clasificației economice aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice
nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, la nivel de articol
**) Detalierea sumelor se face pe structura clasificației economice aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice
nr. 1954/2005 la nivel de alineat.
***) Se vor menționa naturile de cheltuieli cu pondere semnificativă în totalul sumelor incluse în col. 1.
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