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INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
„SEMENIC” AL JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN

SITUAŢIA
privind plăţile efectuate în data de 21 .12.2018
Conform art.1 OMAI 50/2012
Nr.
crt.
0

1

Denumirea indicatorului
1
Cap. 61.01 “ Ordine publică şi siguranţă naţională“
Subcap. 61.01.05 “ Protecţie civilă şi protecţia
contra incendiilor “
TITLUL I – CHELTUIELI DE PERSONAL
- total,din care :
Cheltuieli salariale în bani - art.10.01
Salarii de bază - art.10.01.01
Indemnizaţie de conducere - art.10.01.03
Spor pentru condiţii de muncă - art.10.01.05
Alte sporuri - art.10.01.06
art 10.01.07
Alte drepturi salariale in bani – art.10.01.30
art.10.01.30.01
art.10.01.30.02
Cheltuieli salariale în natură - art.10.02
Norme de hrană -art.10.02.02
Uniforme şi echipament –art.10.02.03

2

Suma plătită
2
178485,18
178485,18

- leiExplicaţie
3

122147,37
98745,37
23402
-

Vauchere vacanta-art.bug –art. 10.02.06
Alte drepturi salariale în natură -art.10.02.30
Contribuţii – art.10.03
Contribuţie asiguratoare de munca–10.03.07
TITLUL II – BUNURI ŞI SERVICII - total,din care:
Furnituri de birou – art. 20.01.01
Incalzit, iluminat si forta motrica – art. 20.01.03

56337,81
3179,45

Apa, canal si salubritate – art 20.01.04
Piese de schimb – art 20.01.06
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
– art 20.01.09

12655,83
873,98
2491,15

Reparatii curente – art 20.02
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare
– art 20.01.30
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii – art. 20.30.30

22269,50
100
14767,90

Salarii de baza

Alte drepturi salariale in
bani

Normă hrană
Echipament
Vauchere vacanta
Transport CO
Contrib asig mca
Furnituri de birou
Incalzit, iluminat si forta
motrica
Apa, canal si salubritate
Piese de schimb
Materiale si prestari de
servicii cu caracter
functional
Reparatii curente
Alte bunuri si servicii
pentru intretinere si
Alte chestii cu bunuri si
servicii

3

4

TITLUL XIII – ACTIVE NEFINANCIARE –
total, din care:
Masini, echipamente si mijloace de transport – art
71.01.02
Cap.68.01 ”Asigurări şi asistenţă socială”
Subcap.68.01.06 „Asistenţă socială pentru familie
şi copii”
TITLUL IX – ASISTENŢĂ SOCIALĂ
-total,din care :
Ajutoare sociale – art.57.02
Ajutoare sociale în numerar – art.57.02.01
TOTAL

-

Masini, echipamente si
mijloace de transport

178485,18

Indemniz creştere copil

