
SALARII PERSONAL PRIMARIE 1,736,801.00 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 9,195.00 lei alimentări carduri și plată contribuții către Bugetul de Stat și Bugetul Asigurărilor Sociale și Fondurilor Speciale

CUP SA 192.00 lei  alimentare fond IID

PREMII 8,500.00 lei premii longevitate si cuplurilor 50 ani casatorie acordate conform HCL 

DEDEMAN 335.00 lei cutii carton achizitionate conform HCL CLT

OMNIASIG VIENA INSURANCE 2,082.49 lei CASCO RCA auto VN 07 WLO ISU

CONSILIUL JUDETEAN 40,619.05 lei energie termica si apa canal  -chelt comune 

CUP SA 2,536.39 lei apa canal spatii verzi si locuri de joaca noiembrie, 2% cofinantare extindere retele de apa POIM II

ORANGE ROMANIA SA 2,379.62 lei abonament telefon

AXEL PAZA SRL 16,526.72 lei servicii paza

COMPANIA DE INFORMATICA 120.00 lei abonament Lex expert 

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

EVAN COM 4,889.72 lei copii xerox alb-negru si color, 

INTEGRISOFT SOLUTIONS 21,112.80 lei
service si suport tehnic gestiunea veniturilor , servicii implementare solutie informatica pt gestiunea vanzarii in rate a locuintelor ANL, implementare 

solutie informatica de export din aplicatia de impozite si taxe in aplicatia ANAF PatrimVen dec. si ian.

MEDIA UNO 1,944.97 lei publicare anunturi de interes public in Monitorul de Vrancea,

NORD EST MEDIA SRL 10,427.97 lei publicare anunturi de interes public in Ziarul de Vrancea, 

POȘTA ROMÂNĂ 8,182.51 lei servicii postale corespondenta interna

PLUSSERVICE SRL 18,474.52 lei reparatii CT Bradului 1,8, 11;  Democtratiei 2, 6;  Ulmului 3, 

ADELAMIRO CONS SRL 41,708.68 lei reparatii ANL Ulmului7 ap.1si2, Ulmului 11 ap1si2, Ulmului 15 ap.1 si2, Ulmului21 ap.2

PROD COM SERV ELECTRON 320.00 lei RTSVI si service rampa persoane cu dizabilitati 

SOBIS SOLUTIONS SRL 3,689.00 lei mentenanță program circuitul documentelor, servicii de dezvoltare modul de gestiune a cauzelor juridice,

SITFINCONT SRL 14,474.21 lei servicii curațenie sediu

MUNICIPIUL FOCSANI

SERVICIUL BUGET CONTABILITATE

Situația plăților efectuate în luna Februarie 2023 la nivelul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI FOCȘANI
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ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.921 166.12 lei cheltuieli comune apartamente libere

DEPOZITARUL CENTRAL 575.00 lei servicii registru actionari

LUEMA TERME DISTRIBUTION 360.00 lei apa plata 19 l 

TRANSPORT PUBLIC SA 510,567.36 lei compensatii Obligatii de serviciu public - transport local decembrie

CENTRUL JUDETEAN DE EXCELENTA VN 18,300.00 lei sprijin financiar pt participare la competitia internationala de robotica "First Tech Challenge"

MUNICIPIUL FOCSANI 31,075.00 lei comisioane POS-uri plati on line

MUNICIPIUL FOCSANI 4,119.32 lei taxe judiciare, cheltuili executare silita, taxe notariale, cheltuieli de judecata, 

MUNICIPIUL FOCSANI 738.45 lei deplasari salariati

BUGETUL DE STAT 9,600.00 lei 4% contributii pt persoane cu handicap 

BUGETUL DE STAT 19,528.00 lei TVA aferent incasari locuri de parcare noiembrie 2022

BANCA TRANSILVANIA 145,600.00 lei dobada imprumut intern

BANCA TRANSILVANIA 400,400.00 lei rata imprumut intern

UNICREDIT 399,049.50 lei rata imprumut intern

APM 100.00 lei reparatii capitale imobil str. Comisia Centrala si reabilitare racorduri utilitati apa-canal si energie electrica

SC EM PRIME CONSTRUCT 13,645.01 lei lucrari str. Panduri si str. 8 Martie cu parcari adiacente

SC COMALEMINA 259,255.29 lei lucrari str. Panduri si str. 8 Martie cu parcari adiacente

SC ZIROMET 9,166.45 lei dirigentie santier str. Panduri si str. 8 Martie cu parcari adiacente

ELECTRICA 75,887.60 lei tarif racordare statii de incarcare masini electrice

EMILASEB SRL 244,456.83 lei executie lucrari aferent proiectului "Reabilitarea și modernizarea cladirilor si echiparea infrastructurii educationale a Cresei 7” din mun. Focsani

 FABRICA FONDURILOR STRUCTURALE 10,710.00 lei consultanta manag proiect "Crearea unui Centru Multifuncțional pentru activități educative, culturale, recreative și sociale” in mun. Focsani

 FABRICA FONDURILOR STRUCTURALE 12,004.72 lei asistenta tehnica proiect Reabilitare, modernizare si echiparea infrastructurii educationale a Gradinitei  13 

FABRICA FONDURILOR STRUCTURALE 9,220.12 lei consultanta proiect Creșterea performanței energetice și lucrări conexe pentru clădirea internat a Liceului cu Program Sportiv

 FABRICA FONDURILOR STRUCTURALE 9,220.12 lei consultanta proiect  Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale a gradinitei nr 1

 URBAN SCOPE 171,360.00 lei docum teh ec proiect Optimizarea coridorului Nord Sud prin realizarea retelei de terminale intermodale, cresterea accesibilitatii retelei  transport 

ORANGE ROMANIA SA 370.38 lei taxa aviz proiect Optimizarea coridorului Nord Sud prin realizarea retelei de terminale intermodale, cresterea accesibilitatii retelei de transport 

AGENTIA PROTECTIA MEDIULUI 100.00 lei taxa aviz proiect Optimizarea coridorului Nord Sud prin realizarea retelei de terminale intermodale, cresterea accesibilitatii retelei de transport 

POLITIA RUTIERA VRANCEA 100.00 lei taxa aviz proiect Optimizarea coridorului Nord Sud prin realizarea retelei de terminale intermodale, cresterea accesibilitatii retelei de transport 

ENET SA 70.00 lei taxa aviz proiect Optimizarea coridorului Nord Sud prin realizarea retelei de terminale intermodale, cresterea accesibilitatii retelei de transport 

EMILASEB SRL 223,977.04 lei executie lucrari aferent proiectului "Reabilitarea și modernizarea cladirilor si echiparea infrastructurii educationale a Gradinitei 16 ” 

HIDROSALT 0 326,084.59 lei lucrari proiect Resistematizare infrastructura publica 


