
1

30.213,74

16.990,93

16.990,93

13.222,81

6.079,25

1.449,41

315,35

3.905,83

408,66

0,00

5.287,88

5.287,88

1.855,68

20.30.04 Chirii

20.30.03 Prime de asigurare non-via

ț

ă

20.06.01 Deplasări interne, deta

ș

ări, transferări

20.14 Protec

ț

ia muncii

20.30.01 Reclamă 

ș

i publicitate

20.30.02 Protocol 

ș

i reprezentare

20.25 Cheltuieli judiciare 

ș

i extrajudiciare derivate din ac

ț

iuni în 

reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozi

ț

iilor legale

20.15 Muni

ț

ie, furnituri de armament de natura 

activelor fixe pentru armată

20.30 Alte cheltuieli

20.06.02 Deplasări în strainătate

cv energie electrica

cv transp/cazare misiuni

20.11 Căr

ț

i, publica

ț

ii 

ș

i materiale documentare

20.30.01 Hrană pentru oameni

cv ab telefonie fixa/mobila

cv diurne misiuni/cv comp chirie

20.10 Cercetare - dezvoltare

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.09 Materiale de laborator

20.05.30 Alte obiecte de inventar

20.01.09 Materiale 

ș

i prestării de servicii cu caracter func

ț

ional

20.07 Mentenanţă tehnică şi echipamente destinate apărării, 

ordinii publice şi siguranţei naţionale

20.13 Pregătire profesională

20.12 Consultan

ț

ă 

ș

i expertiză

20.01.03 Încalzit, iluminat 

ș

i forta motrică

cv carburant

20.06 Deplasări, deta

ș

ări, transferări

20.05.03 Lenjerie 

ș

i accesorii de pat

20.01.08 Po

ș

tă, telecomunica

ț

ii, radio, tv, internet

20.05.01 Uniforme 

ș

i echipament

10.01 Cheltuieli salariale în bani

2

20.02 Repara

ț

ii curente

20.01.30 Alte bunuri 

ș

i servicii pentru între

ț

inere 

ș

i func

ț

ionare

20.03 Hrană

20.01.02 Materiale pentru curatenie

20.01 Bunuri 

ș

i servicii

20.01.04 Apă, canal 

ș

i salubritate

Titlu II "Bunuri 

ș

i servicii"

20.01.06 Piese de schimb

20.01.05 Carburan

ț

i 

ș

i lubrifian

ț

i

20.01.01 Furnituri de birou

Suma 

plătită
Explica

ț

ieDenumirea indicatorului

10.03 Contribu

ț

ii

10.02 Cheltuieli salariale în natura

cv ch apa/salubritate

20.01.07 Transport
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UNITATEA SPECIALĂ DE AVIAŢIE TULCEA

0

CAP.61.01 "Ordine publică"

Titlul I "Cheltuieli de personal"



1.855,68

0,00

0,00

0,00
0,00

cv insp tehnica autovehicule 

71.03 Repara

ț

ii capitale aferente activelor fixe

Proiect cercetare-dezvoltare şi inovare

71.01 Active fixe

20.30.07 Fondul Pre

ș

edintelui/Fondul conducătorului institu

ț

iei

51.01 Transferuri curente

TITLUL XIII Active nefinanciare 

Titlul VI Transferuri între unită

ț

i ale administra

ț

iei publice

Titlul X Alte Cheltuieli

Cap. 68.01.06 "Asisten

ț

ă sociala pentru familie 

ș

i copii"

Titlul VII ALTE TRANSFERURI

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri 

ș

i servicii

59.17 Despăgubiri civile

55.01 Transferuri interne


