
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSTITU IA PREFECTULUI - JUDE UL DÂMBOVI A
ANEX

                                                          SITUA IA 
                                             privind pl ile efectuate în 31.08.2018

lei        

Denumirea indicatorului Suma pl tit (LEI) Explica ie
0 1 2

TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL - total, din care*): 0.00

10.01 - Cheltuieli salariale în bani
10.02 - Cheltuieli salariale în natur
10.03 - Contribu ii

TITLUL I I - BUNURI I SERVICII  - total, din care**): 10227.54

20.01 - Bunuri i servicii 10227.54

20.01.01 - Furnituri de birou 5853.25

20.01.02 - Materiale pentru cur enie
20.01.03 - Înc lzit, iluminat i for a motrice
20.01.04 - Ap , canal i salubritate
20.01.05 - Carburan i i lubrifian i
20.01.06 - Piese de schimb

20.01.07 - Transport

20.01.08 - Po ta, telecomunica ii, radio, tv.,internet
20.01.09 - Materiale i prest ri de servicii cu caracter func ional 4374.29

20.01.30 - Alte bunuri i servicii pentru între inere i func ionare
20.02 - Repara ii curente
20.05.30 - Alte ob. de inventar de mica valoare

20.06.01 - Deplasari interne, deta ri, transfer ri
20.11 - C r i, publica ii
20.13 - Preg tire profesional
20.30 - Alte cheltuieli 0.00

20,30,01 - Reclamă şi publicitate
20.30.02 - Protocol i reprezentare
20.30.03 - Prime asigurare non-viata

20.30.04 - Chirii 

20.30.07 - Fondul conduc torului institu iei
20.30.30 - Alte cheltuieli cu bunuri i servicii
TITLUL VI - TRANSFERURI ÎNTRE UNIT I ALE 
ADMINISTRA IEI PUBLICE - total, din care*):
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 clasifica iei economice aprobat  prin Ordinul ministrului finan elor publice 
 nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasifica iei indicatorilor privind finan ele publice, la nivel de articol
**) Detalierea sumelor se face pe structura clasifica iei economice aprobat  prin Ordinul ministrului finan elor publice  
nr. 1954/2005 la nivel de alineat.

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