
SALARII PERSONAL PRIMARIE 1,754,933.00 lei alimentări carduri și plată contribuții către Bugetul de Stat și Bugetul Asigurărilor Sociale și Fondurilor Speciale

INDEMNIZTII CONSILIERI LOCALI 36,368.00 lei alimentări carduri și plată contribuții către Bugetul de Stat și Bugetul Asigurărilor Sociale și Fondurilor Speciale

SALARII ISU 10,897.00 lei alimentări carduri și plată contribuții către Bugetul de Stat și Bugetul Asigurărilor Sociale și Fondurilor Speciale

DIURNE 180.00 lei alimentări carduri și plată contribuții către Bugetul de Stat și Bugetul Asigurărilor Sociale și Fondurilor Speciale

PREMII 40,400.00 lei Cupa Vrancei ,premii elevi,   persoane longeve si cuplurilor 50 ani casatorie acordate conform HCL 

BUSSINES EVENTS PROSPER SRL 4,028.00 lei flori longevitate si cupluri 50 ani casatorie acordate conform HCL 

TU SRL 3,570.00 lei dulciuri cupluri 50 ani casatorie acordate conform HCL 

POL INVEST SRL 3,440.00 lei diplome, medalii Cupa Vrancei acordat conform HCL

PACO PROD SERV SRL 29,089.40 lei dulciuri pentru Sarbatorile de Iarna achizitionate conform HCL

CASPRO PUBLICITATE SRL 9,282.00 lei memory stok, pungi cadou pentru Sarbatorile de Iarna achizitionate conform HCL

BAIT SOFTWARE SOLUTION SRL 55,114.85 lei calendare, pixuri, agende pentru Sarbatorile de Iarna achizitionate conform HCL

CASPRO PUBLICITATE SRL 40,000.00 lei stegulete, cocarde 1 Decembrie achizitionate conform HCL

ZOEVA PLANNER SRL 937.83 lei butelie heliou, baloane colorate, rola rafie, diplome personalizate achizitionate pentru 104 baloane pentru 104 ani de Romania achizitionate conform HCL

ANDSERB OFFICE SRL 78.87 lei hartie copiator achizitionate pentru 104 baloane pentru 104 ani de Romania achizitionate conform HCL

MEDCENTER 24.80 lei servicii medicale ISU

CASA DE CULTURA A SINDICATELOR 1,289.00 lei utilități, chirie Serviciul Situații de Urgență

CUP SA 195.00 lei  alimentare fond IID

T&T PRESTLIL VISION SRL 2,142.00 lei servicii de verificare si intretinere sirene conform contract ISU 

ENET 465.04 lei incalzire adaposturi civile ISU

CASPRO PUBLICITATE SRL 600.00 lei achizitie placute informative Protectia Civila

SAMIBUCOV SRL 4,000.27 lei achizitie spray, vopsea, furtun Protectia Civila

CUP 32,888.53 lei inlocuire hidranti Protectia Civila

SOMIR COMIMPEX SRL 3,067.34 lei achizitie tabla Protectia Civila

ENGIE 2,162.48 lei consum gaze Cuza Voda 56

MUNICIPIUL FOCSANI

SERVICIUL BUGET CONTABILITATE

Situația plăților efectuate în luna Decembrie 2022 la nivelul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI FOCȘANI

FURNIZOR / BENEFICIAR EXPLICAŢII
SUMA 

ACHITATĂ



ENET SA 39,557.07 lei servicii dezmembrare casare retele termice

ELECTRICA SA 270,313.58 lei iluminat public

CONSILIUL JUDETEAN 9,616.72 lei energie termica si apa canal noiembrie -chelt comune 

SALUBRIZARE SI SERVICII PUBLICE FOCSANI 1,597.34 lei cheltuieli salubritate

CUP SA 13,466.13 lei apa canal spatii verzi si locuri de joaca noiembrie, 2% cofinantare extindere retele de apa POIM II

ORANGE ROMANIA SA 2,405.44 lei abonament telefon decembrie

VODAFONE 17,529.92 lei abonament cablu TV, abonament telefon, internet si Wi-Fi

ANDAN IMPEX SRL 4,165.00 lei servicii de închiriere și întreținere sistem electronic de dirijare și ordonare, nov. si dec.

AXEL PAZA SRL 16,379.16 lei servicii paza noiembrie

COMPANIA DE INFORMATICA 120.00 lei abonament Lex expert decembrie

COMPANY DATA SRL 476.00 lei monitorizare entitati juridice din tara care au de achitat taxe si/sau impozite catre Municipiul Focsani, 

DATAPHONEDIVISION SRL 1,547.00 lei chirie copiatoare, 

DIPLOMATIC TVR PRESS 6,300.01 lei difuzare stiri si informatii privind activitatea primariei oct. si noiembrie 

EVAN COM 2,430.39 lei copii xerox alb-negru si color, 

GRUP SOFT SRL 56,334.60 lei mentenanță sistem integrat de gestiune economio-financiară,  nov si decembrie

LOGOVISION SRL 11,140.00 lei informatii si promovare activitatea primariei on line

MEDCENTER 3,597.30 lei servicii medicina muncii, control anual

MEDIA UNO 23,551.47 lei publicare anunturi de interes public in Monitorul de Vrancea, nov. si dec.

MOCANU SI ASOCIATII 678.30 lei consultanta si reprezentare juridica, 

NORD EST MEDIA SRL 19,586.09 lei publicare anunturi de interes public in Ziarul de Vrancea, dec.

PINK EXPRESS DELIVERY 108.53 lei servicii postale Prioripost

POȘTA ROMÂNĂ 14,629.07 lei servicii postale corespondenta interna noiembrie

PLUSSERVICE SRL 6,811.92 lei reparatii CT Bradului 1, Democtratiei 18, Ulmului 13, Pinului 6

PLUS TEST SRL 2,796.50 lei supraveghere și verificare RTSVI centrale termice ANL, 

PROD COM SERV ELECTRON 640.00 lei RTSVI si service rampa persoane cu dizabilitati nov si dec

ROMSYSTEM SRL 4,760.00 lei chirie 3 copiatoare Minolta 

SOBIS SOLUTIONS SRL 2,261.00 lei mentenanță program circuitul documentelor, servicii de dezvoltare modul de gestiune a cauzelor juridice,

SITFINCONT SRL 15,197.92 lei servicii curațenie sediu noiembrie

T&T PRESTLIL VISION SRL 61,450.42 lei servicii legatorie si depozitare arhiva, 



TEHNOSRVICE SRL 1,000.00 lei service echipamente IT,

GO GO AUTO SRL 647.10 lei reparatii auto 

ROFLOR OIL SRL 525.15 lei spalatorie auto

ANDSERB OFFICE SRL 36,540.63 lei furnituri birou, 

ANRSC 250.00 lei monitorizare autorizatie servicii de transport local

ARHITECTONIC SRL 2,800.00 lei intocmit certificat energetic pt 14 apartamente ANL

BUSSINESS EVENTS PROSPER SRL 450.00 lei aranjament funerar 22 Decembrie Ziua Revoluției Române

CASPRO PUBLICITATE SRL 952.00 lei materiale gospodaresrti

CRINUL ALB 5,369.90 lei materiale intretinere istalatii electrice si sanitare

ELECTRIC LIGHT 75,359.88 lei montare iluminat festiv

LANCRIS PROD SRL 1,596.98 lei verificat stingatoare sediu primarie

LUEMA TERME DISTRIBUTION 720.00 lei apa plata 19 l dec

MOL ROMANIA 137.94 lei taxa drum Toyota

NELIRAM TEHNIC SRL 8,150.00 lei reparatii acoperis Pinului 3 ap.16 si inlocuit 2 usi intrare Pinului 3

OMNIASIG VIENNA INSURANCE 4,578.22 lei RCA si CASCO Toyota

OFICIUL PT CADASTRU 600.00 lei taxe ocpi

QUATTRO IMPEX SRL 33,439.00 lei suport videoconferinta cu transmitere live pe retele socializare nov si dec, upgrade 50 calculatoare

URBIOLED SRL 993,459.60 lei evhipamente inchiriate pt iluminat festiv

TAKOPRINT SRL 920.00 lei condica prezenta si mape corespondenta

TOPUFY CAD SRL 850.00 lei intocmit documentatii repozitionare CF 63894 intravilan Calea Moldovei

TRANSPORT PUBLIC SA 518,688.65 lei compensatii Obligatii de serviciu public - transport local  noiembrie

GRADINITA SMART CLUB 75,733.36 lei finantare luna noiembrie cf HCL 62/10.03.2022 

RECENSAMANTUL POPULATIEI 2022 3,553.00 lei plata 2 recenzori restanti

MUNICIPIUL FOCSANI 17,005.70 lei taxe judiciare, cheltuili executare silita, taxe notariale, cheltuieli de judecata, 

MUNICIPIUL FOCSANI 2,115.13 lei deplasari salariati

BUGETUL DE STAT 8,058.00 lei 4% contributii pt persoane cu handicap 

BUGETUL DE STAT 38,519.00 lei TVA aferent incasari locuri de parcare noiembrie2022

ENET 7,000,000.00 lei avans subventie energie termica trim I 2023

BCR 333,167.01 lei
rata imprumut



BCR 1,306,559.75 lei dobanda imprumut

UNICREDIT 136,129.67 lei dobanda imprumut

CATEDRALA SF PARASCHEVA 34,660.62 lei cofinantare cf contract finantare

CATEDRALA SF PARASCHEVA 205.08 lei cofinantare cf contract finantare

PAROHIA SF NICOLAE VECHI 54,522.86 lei cofinantare cf contract finantare

SC EM PRIME CONSTRUCT 43,439.27 lei Parcari adiacente str. Panduri si str. 8 Martie cu parcari adiacente

SC COMALEMINA 825,346.04 lei Parcari adiacente str. Panduri si str. 8 Martie cu parcari adiacente

SC GARDEN CENTER GRUP 1,380,409.52 lei
Reabilitare si extindere parc Nicolae Balcescu

SC ELECTRIC LIGHT 27,370.00 lei Documentatie tehnico-economica pentru racordarea la reteaua electrica a spatiilor de incarcare a autobuzelor electrice

SC NOVOLUTION 1,785.00 lei verificare-Documentatie tehnico-economica pentru racordarea la reteaua electrica a spatiilor de incarcare a autobuzelor electrice 

TERNA VASILE 23,658.84 lei
Reabilitare si extindere parc Nicolae Balcescu

ELECTRICA 113.05 lei taxa - construire locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, Calea Moldovei, nr 57

SC AXATEL SERVICE 30,940.00 lei sirena electronica pentru alarmare publica

ELECTRICA 156.49 lei

 Refacere infrastructura strazi, sistematizare verticala str. Timis, str. N. Balcescu, str. Predeal (tronson cuprins intre strada Ion Creanga si Grigore Ionescu) și 

reparații si așternere covoare asfaltice carosabil str.Magazia Garii

SC EM PRIME CONSTRUCT 6,046.49 lei Parcari adiacente str. Panduri si str. 8 Martie cu parcari adiacente

SC EM PRIME CONSTRUCT 16,985.47 lei Parcari adiacente str. Panduri si str. 8 Martie cu parcari adiacente

SC COMALEMINA 114,883.36 lei Parcari adiacente str. Panduri si str. 8 Martie cu parcari adiacente

SC COMALEMINA 322,723.84 lei Parcari adiacente str. Panduri si str. 8 Martie cu parcari adiacente

ELECTRICA 113.05 lei Racordare la reteaua de alimentare cu energie electrica a locurilor de joaca din patrimoniul UAT 

APM 400.00 lei taxa - construire locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, Calea Moldovei, nr 57

SC EMILASEB 278,480.84 lei Reparatii capitale imobil str. Comisia Centrala si reabilitare racorduri utilitati apa-canal si energie electrica

DISTRIGAZ 126.12 lei Extindere retea de distributie gaze naturale in cartierul Mandresti, mun. Focsani

SALUBRIZARE SI SERVICII PUBLICE FOCSANI 892,782.14 lei Reabilitare si modernizare str. Revolutiei Aleea Sudului , str. Cpt Cretu Florin, Aleea Parc

ELECTRICA 74.97 lei Refacere infrastructura stradala si parcari adiacente strazilor Maior Gheorghe Pastia, Mihail Kogalniceanu, Cuza Voda - PT 8

SC ATLAS COMPANY 41,055.00 lei asistenta tehnica-Lucrari de reconditionare si modernizare terenuri sport ce apartin Liceului Sportiv si demolare gradene

SC BITIONFOR 1,198,841.04 lei Refacere infrastructura strazi, sistematizare verticala str. Gh.Doja, fdt.Gh.Doja, Legumelor, Plantelor, Vasile Parvan, Bahne

 SC WIND TECHNOLOGIES & SC TERRA BUILDING 202,284.29 lei
 PT- Dezvoltarea retelei de piste dedicate circulatiei bicicletelor, implementarea unui sistem de bike-sharing PROIECT

 SC WIND TECHNOLOGIES & SC TERRA BUILDING 2,116,457.66 lei
lucrari- Dezvoltarea retelei de piste dedicate circulatiei bicicletelor, implementarea unui sistem de bike-sharing PROIECT



SC KLASS ENTERPRISE SRL 3,332.00 lei
audit- Dezvoltarea retelei de piste dedicate circulatiei bicicletelor, implementarea unui sistem de bike-sharing PROIECT

SC URICANI 62,005.55 lei supervizare lucrari- PROIECT Modernizarea sistemului de iluminat public din mun.Focsani

FABRICA FONDURILOR STRUCTURALE 6,181.19 lei "consultanta management proiect "Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din municipiul Focsani, etapa a III-a”,

FABRICA FONDURILOR STRUCTURALE 10,710.00 lei consultanta management proiect "Cresterea performantei energetice si lucrari conexe pentru cladirea liceului tehnologic G.G. Longinescu"

FABRICA FONDURILOR STRUCTURALE 9,220.12 lei consultanta management proiect "Reabilitarea și modernizarea și dotarea Cresei 1” din mun. Focșani,

GM CONSTRUZIONI 3,804,336.82 lei executie lucrari  Reabilitare spatii publice urbane zona Bahne

URICANI CONSTRUCT SRL 22,250.03 lei dirigentie de santier "Reabilitarea și modernizarea cladirilor si echiparea infrastructurii educationale a Cresei 7” din mun. Focsani

IFNCONS MEDIA SRL 5,861.58 lei
servicii de asistenta tehnica pentru management - proiect"Reabilitarea si modernizarea locuintelor sociale din strada Revolutiei nr.16,17 amenajarea unor 

spatii de agrement"

IFNCONS MEDIA SRL 10,055.50 lei servicii de asistenta tehnica pentru management - proiect"Cresterea performantei energetice si lucrari conexe pentru Colegiul National Spiru Haret'"

DBF EXPERT AUDIT SRL 3,594.99 lei servicii audit - proiect "Reabilitare,modernizare cladiri si echiparea infrastructurii educationale a Gradinitei cu Program Prelungit Nr.18"

CCAT SOLUTION GRUP 26,996.82 lei servicii de consultanta proiect "Reabilitare,modernizare cladiri si echiparea infrastructurii educationale a Gradinitei cu Program Prelungit Nr.18"

NEVA EXPERT SRL 1,638.63 lei servicii de informare si publicitate - proiect "Reabilitare,modernizare cladiri si echiparea infrastructurii educationale a Gradinitei cu Program Prelungit Nr.18"

EMILASEB CONSTRUCT 413,526.72 lei situatii lucrari  - proiect "Reabilitarea,modernizarea cladirilor si echiparea infrastructurii educationale a Gradinitei cu Program Prelungit Nr.16"

URICANI CONSTRUCT SRL 25,958.36 lei
servicii de asistenta tehnica pentru supervizare lucrari si verificare PT- proiect "Reabilitarea,modernizarea cladirilor si echiparea infrastructurii educationale a 

Gradinitei cu Program Prelungit Nr.16"

SWARCO TRAFFIC ROMANIA SRL 3,469,685.59 lei situatii lucrari  - proiect "Implementarea unui sistem de management al traficului si monitorizare  "

FABRICA FONDURILOR STRUCTURALE 9,220.12 lei servicii de asistenta tehnica pentru managementul proiectului Crestera Performantei energetice si lucrari conexe pentru Cladirea Cinematografului Balada

TRIUMPF SYSTEMS 85,680.00 lei
servicii de integrare ale platformei de taxe si impozite pentru proiectul Viziune si performanta pentru implementarea unor instrumente de planificare 

strategica, sisteme de managementul calitatii/performantei si a unor sisteme informatice inovative la nivelul municipiului Focsani

CICAVI 9,450.00 lei
servicii organizare eveniment - conferinta inchidere pentru proiectul Viziune si performanta pentru implementarea unor instrumente de planificare strategica, 

sisteme de managementul calitatii/performantei si a unor sisteme informatice inovative la nivelul municipiului Focsani

INTERGRAPH COMPUTER SERVICES 160,650.00 lei
servicii asociate aplicatiilor software pentru proiect Viziune si performanta pentru implementarea unor instrumente de planificare strategica, sisteme de 

managementul calitatii/performantei si a unor sisteme informatice inovative la nivelul municipiului Focsani

DIGITAL FOTO CENTER 5,355.00 lei
servicii comunicat presa, pliante , materiale inchidere proiect Viziune si performanta pentru implementarea unor instrumente de planificare strategica, sisteme 

de managementul calitatii/performantei si a unor sisteme informatice inovative la nivelul municipiului Focsani

ANADOLU AUTOMOBIL ROM 9,553,190.29 lei achizitie 7 autobuze electrice  - proiect Modernizarea transportului public

ANADOLU AUTOMOBIL ROM 789,612.60 lei achizitie 30 statii de incarcare pentru autobuze (25 lente si 5 rapide )-  proiect Modernizarea transportului public

ANADOLU AUTOMOBIL ROM 371,975.48 lei
achizitie componente sistem de informare calatori, sistem comunicatii, sistem supraveghere video, sistem ticketing, sistem management flota- proiect 

Modernizarea transportului public

FABRICA FONDURILOR STRUCTURALE 9,220.12 lei servicii asistenta tehnica pentru managementului proiectului - proiect Cresterea performantei energetice si lucrari conexe pentru Gradinita nr. 15


