
SALARII PERSONAL PRIMARIE 1,561,111.00 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 PERSONAL ISU 6,867.00 lei alimentări carduri și plată contribuții către Bugetul de Stat și Bugetul Asigurărilor Sociale și Fondurilor Speciale

COLABORATORI 3,828.00 lei alimentări carduri și plată contribuții către Bugetul de Stat și Bugetul Asigurărilor Sociale și Fondurilor Speciale

ENET 235,598.05 lei subventie energie termica 

PREMII 7,000.00 lei premii longevitate acordate conform HCL 

CASA DE CULTURA A SINDICATELOR 4,160.00 lei utilități, chirie Serviciul Situații de Urgență

ELECTRICA SA 523,377.19 lei iluminat public aprilie si mai

ENGIE ROMANIA SA 6,287.67 lei consum gaze apartamente libere fond locativ, consum gaze ITL Cuza Voda nr.56

ENET SA 857.92 lei energie termica apartamente libere fond locativ, 

CUP SA 11,000.78 lei apa-canal, debite executari silite

CUP SA 94,341.84 lei cofinantare 2% "Extindere si modernizarea sistemului de apa si canalizare, POIM etapa a II-a

CUP SALUBRITATE SRL 2,834.15 lei cheltuieli salubritate, 

CONSILIUL JUDETEAN VRANCEA 12,373.53 lei energie termica si apa canal -chelt comune, 

VODAFONE 35,219.49 lei abonament cablu tv, ab telefon

TELEKOM 2,381.84 lei  abonament telefon 

POȘTA ROMÂNĂ 7,237.54 lei servicii postale corespondenta interna si Prioripost

PLUS TEST SRL 5,355.00 lei supraveghere și verificare RTSVI centrale termice ANL, aprilie si mai 

BUSSINESS EVENTS PROSPER SRL 900.00 lei aranjament funerar Ziua Eroilor - 9 Mai si Ziua Veteranilor- 29 Aprilie

CASPRO PUBLICITATE 84.49 lei placheta cetatean de onoare

CIBERTRANS SRL 1,680.00 lei anvelope de vara

ELECTRIC LIGHT SRL 14,228.83 lei mentenanta iluminat public martie si aprilie 2021

PLUS TEST SRL 5,355.00 lei supraveghere și verificare RTSVI centrale termice ANL, aprilie si mai

OMNIASIG VIENNA 1,535.00 lei RCA si CASCO

TOPUFY CAD SRL 1,000.00 lei servicii cadastru

MUNICIPIUL FOCSANI 4,790.00 lei taxe judiciare, cheltuili executare silita, taxe notariale, cheltuieli de judecata

SALARIATI PRIMARIE 215.66 lei deplasări interes serviciu

BUGETUL DE STAT 14,996.00 lei 4% contributii pt persoane cu handicap pt aprilie si mai

UNICREDIT 476,876.24 lei alim cont rata si dobanda Unicredit

BCR 216,323.99 lei alim cont dobanda BCR

MUNICIPIUL FOCSANI

Situația plăților efectuate în luna IUNIE 2021 la nivelul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI FOCȘANI

FURNIZOR / BENEFICIAR EXPLICAŢII
SUMA 

ACHITATĂ



ADI PENTRU SERVICIUL SALUBRIZARE 142,120.53 lei cotizatie de membru pt anul 2021 pt serviciul de iluminat public

ASOCIATIA VRANCEAQUA 4,500.00 lei cotizatie de membru pt anul 2021

TRANSPORT PUBLIC SA 425,202.90 lei compensatii Obligatii de serviciu public - transport local aprilie 2021

ISC VRANCEA 361.80 lei taxa ISC pt obiectivul Locuri de joaca pt copii care frecventeaza cresele

DISTRIGAZ 154.70 lei taxa punere in functiune a IUGN - Reabilitare si modernizare bloc Magura 123

SDEE FOCSANI 1,499.40 lei taxe avize racord electrica Reabilitare si modernizare bloc Magura 123

ENGIE ROMANIA SA 59,718.83 lei cofinantare lucrari pt acces la sistemul de distributie a gazelor naturale str. Odobesti

ISPE PROIECTARE SI CONSULTANTA 118,280.00 lei actualizare strategie de alimentare cu caldura a Municipiului Focsani

95 FOA EDIBIOS SRL 3,333.00 lei dirigentie santier- lucrari Reabilitare si modernizare bloc Magura 123

95 FOA EDIBIOS SRL 1,599.64 lei dirigentie santier- lucrari de refacere infrastructura str. N.Saveanu, Cincinat Pavelescu, Focsa

Q TEST SA 6,559.48 lei dirigentie santier- lucrari de refacere infrastructura str. Panduri

GLOBEXTERA SRL 9,310.56 lei servicii de elaborare documentatiilor faza DALI etapa II pt proiectul "Reabilitare,modernizare si dotari Cresa 1", 

GLOBEXTERA SRL 9,310.56 lei servicii de elaborare documentatiilor faza DALI etapa II pt proiectul "Reabilitare,modernizare si dotarI Gradinita 13", 

GLOBEXTERA SRL 13,118.56 lei servicii de elaborare documentatiilor faza DALI etapa II pt proiectul "Reabilitare,modernizare si dotarI Gradinita 10", 

GLOBEXTERA SRL 19,717.11 lei servicii de elaborare documentatiilor faza DALI etapa II pt proiectul "Reabilitare,modernizare si dotari Gradinita 1", 

GLOBEXTERA SRL 23,090.76 lei servicii de elaborare documentatiilor faza DALI etapa II pt proiectul "Reabilitare,modernizare locuinte sociale din str Revolutiei 16 si 17", 

URBAN SCOPE SRL 17,374.00 lei servicii de elaborare documentatiilor faza DALI etapa II pt proiectul "Crearea unui Centru Multifunctional pt activitati educative, culturale, recreative si sociale", 

SODACO & SKYVISTA 670,062.05 lei lucrari reabilitare Piateta Teatru

CCAT Solutions Grup SRL 20,741.50 lei asistenta tehnica pt managementul proiectului "Reabilitarea si modernizarea spatiilor publice urbane in zona Bahne"

TELEKOM SA 368.16 lei taxa aviz "Reabilitarea si modernizarea spatiilor publice urbane in zona Bahne"

DISTRIGAZ SUD RETELE SA 365.22 lei taxa aviz "Reabilitarea si modernizarea spatiilor publice urbane in zona Bahne"

ENET SA 70.00 lei taxa aviz "Reabilitarea si modernizarea spatiilor publice urbane in zona Bahne"

FABRICA FONDURILOR STRUCTURALE 8,746.50 lei asistenta tehnica pt managementul proiectului "Reabilitare, modernizare si dotari Cresa 7"

URBAN SCOPE SRL 104,529.60 lei servicii elaborare plan mobilitate urbana proiect" Planificarea si managementul mobilitatii urbane durabile prin elaborarea PMUD"

CCAT Solutions Grup SRL 25,548.82 lei asistenta tehnica pt managementul proiectului "Implementarea  unui sistem de management al traficului si monitorizare"

GM CONSTRUZIONI SRL 747,623.63 lei lucrari executate conform contract" Reabilitare,modernizare cladiri si echiparea infrastructurii educationale a Gradinitei cu program Prelungit Nr.18"

SC FABRICA FONDURILOR STRUCTURALE 9,853.20 lei servicii de consultanta " Reabilitare,modernizare cladiri si echiparea infrastructurii educationale a Gradinitei cu program Prelungit Nr.16"

NOVOLUTION SRL 16,065.00 lei servicii de verificare proiect "Cresterea  eficientei energetice a blocurilor de locuinte din municipiul Focsani et a II a "

PROIECT AIC SRL 103,887.00 lei proiect - PAC,PT,DDE,DOCUMENTATII,AVIZE  "Cresterea  eficientei energetice a blocurilor de locuinte din municipiul Focsani et a II a " 

INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII 179,894.89 lei
comision  0,1% si 50% din 0,5 % "Resistematizarea infrastructurii de transport la nivelul Municipiului Focsani  in vederea  cresterii activitatii si accesibilitatii cu 

transportul  public cu bicicleta si pietonale"

ELECTRICA MUNTENIA NORD 113.05 lei
taxa aviz montare panou si placi publicitare temporare pentru proiect  "Resistematizarea infrastructurii de transport la nivelul Municipiului Focsani  in vederea  

cresterii activitatii si accesibilitatii cu transportul  public cu bicicleta si pietonale"

TOTAL


