
Nr. 

ord.
Articolele de cheltuieli Un.măs.

Propus spre 

aprobare 

ANRE

1 Consumuri și cheltuieli materiale mii. lei 1 980,74        

1.1. piese de schimb mii. lei 32,81             

1.1.1. Anvelope mii. lei 26,40             

1.1.2. Acumulatoare mii. lei 6,41               

1.2. combustibil - total mii. lei 391,70           

1.2.1. incl:           benzină mii. lei 251,11           

1.2.2.                    gaz mii. lei 49,49             

1.2.3.                    motorină mii. lei 85,89             

1.2.4.                    altele mii. lei 5,21               

1.3. OMVSD total mii. lei 989,18           

1.4. alte consumuri materiale mii. lei 567,05           

1.4.1. incl:   - alimentare specială (lapte, apa potabila) mii. lei 55,83             

1.4.2.
alte materiale (rechizite de birou, formulare și obiecte de uz 

gospodăresc) (de descifrat in Tabel)
mii. lei 511,22           

2 Consumuri și cheltuieli, aferente serviciilor prestate de terți mii. lei 25 621,31      

2.1. servicii de telecomunicații mii. lei 169,02           

2.2. reparația mijloacelor fixe mii. lei 290,97           

2.2.1. Deservire tehnica mii. lei 94,12             

2.2.2. Reparatii curente mii. lei 196,85           

2.3. servicii bancare mii. lei 12 471,63      

2.4. servicii de instruire profesională mii. lei 36,00             

2.5. serviciile mass-media, de informare mii. lei 35,47             

2.6. cheltuieli aferente facturării mii. lei 10 444,69      

2.7. servicii notariale si de audit mii. lei 1 304,78        

2.8. alte cheltuieli mii. lei 868,75           

2.8.1    - lucrări de informatică și calcul mii. lei 120,24           

2.8.4     alte servicii  (de descifrat în Tabel) mii. lei 748,51           

3 Cheltuieli privind retribuirea muncii, total mii. lei 83 678,20      

3.1
cheltuieli privind retribuirea muncii personalului încadrat 

nemijlocit în procesul de prestare a serviciului
mii. lei 47 307,95      

3.2 contribuții de asigurare obligatorii de stat mii. lei 11 353,91      

3.3 cheltuieli privind retribuirea muncii personalului administrativ  mii. lei 20 174,47      

3.4 contribuții de asigurare obligatorii de stat mii. lei 4 841,87        

4 Alte consumuri și cheltuieli operaționale mii. lei 4 822,32        

4.1 cheltuieli de arendă mii. lei 3 504,55        

4.2 deplasări în interes de serviciu mii. lei 851,50           

4.3 cheltuieli privind asigurarea obligatorie a patrimoniului (RCA) mii. lei 242,02           

4.4 alte cheltuieli mii. lei 224,25           

4.4.1 deduceri pentru comitetul sindical mii. lei 101,22           

4.4.2 alte mii. lei 123,03           

mii. lei 116 102,57  
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