
08 Asistenta sociala (titlul IX)
07 Alte transferuri (titlul VII)

10 Active nefinanciare (titlul XII)
09 Alte cheltuieli (titlul XI)

04 Bunuri si servicii (titlul II)

06 Transferuri între unitati ale 
administratiei publice (titlul VI)

05 Subventii (titlul IV)

16 Alte transferuri (titlul VII)

15 Transferuri între unitati ale 
administratiei publice (titlul VI)

17 Asistenta sociala (titlul IX)

12 Cheltuieli de personal (titlul I)

11 Total plati (titlul X cod 58)(rd.12 
la rd.19)

14 Subventii (titlul IV)
13 Bunuri si servicii (titlul II)

03 Cheltuieli de personal (titlul I)

01 Total plati (titlul VIII  cod 56 + 
titlu X cod 58)(rd.2+rd.11))

02 Total plati (titlul VIII  cod 56)
(rd.3 la rd.10)

activitatilor Bugetul

Bugetul finantate institutiilor

Fondului Bugetul Bugetul integral publice si

Bugetul

institutiilor din care:

publice si

national institutiilor fondurilor sau activitatilor

Nr. Denumirea (s01 - (s02 - de stat (s04 - (s05 - subventii asigurari+ (s06-stat+ (s07-stat+ asigurari+ (s10-stat +

rand indicatorilor stat) local) (s03-bass) somaj) sanatate) (s10-local) local) local) local) autonome) autonome)

B 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 13

de stat local sociale somaj sanatate proprii si (s08-stat + externe interne (s20-stat+ proprii

Bugetul unic de publice externe partial din finantate

Bugetul asigurarilor asigurari finantate nerambur- Bugetul Bugetul venituri integral din

Bugetul Bugetul asigurarilor pentru sociale de din venituri sabile creditelor creditelor proprii venituri

ROMANIA

JUDETUL

ORAS HUEDIN

SituaŞia plŁŞilor efectuate la titlul 56

la data: 31.12.2017

Anexa 27Cluj

cod 56 - lei -

"Proiecte cu finanŞare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"



18 Alte cheltuieli (titlul XI)
19 Active nefinanciare (titlul XII)

Nr. Denumirea (s01 - (s02 - de stat (s04 - (s05 - subventii asigurari+ (s06-stat+ (s07-stat+ asigurari+ (s10-stat +

de stat local sociale somaj sanatate proprii si (s08-stat + externe interne (s20-stat+ proprii

Bugetul Bugetul asigurarilor pentru sociale de din venituri sabile creditelor creditelor proprii venituri

Bugetul

B 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 13
rand indicatorilor stat) local) (s03-bass) somaj) sanatate) (s10-local) local) local) local) autonome) autonome)

Bugetul asigurarilor asigurari finantate nerambur- Bugetul Bugetul venituri integral din

activitatilor Bugetul

publice si

institutiilor din care:

Bugetul finantate institutiilor

Bugetul unic de publice externe partial din finantate

national institutiilor fondurilor sau activitatilor

Fondului Bugetul Bugetul integral publice si

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar - contabil

DR. MOROSAN MIRCEA EC. PANDREA RODICA


