
Informația privind cheltuielile executate pe parcursul lunii iulie 2021 
a Centrului militar al municipiului Chișinău

Numărul de angajați conform statelor de personal 10, efectiv 10 persoane

Articolul de cheltuieli
Bugetul aprobat / 
precizat pe an, 

mii lei

Executate cheltuieli, mii lei

Lista agenților economici
Denumirea bunurilor, 
lucrărilor și serviciilor

Numărul, data valabilității 
contractului

Suma 
contractului 

, mii lei

Total de la 
începutul anului 
(ianuarie-iulie)

în luna curentă 
(iulie)

1 2 4 5 6 7 8
Cheltuieli total: 1084,3 610,4 153,5 502,4

Remunerarea muncii angaj.conform statelor 351,8 189,9 53,8 - - - -
Contrub. de asigurări sociale de stat obligat. 100,5 53,6 15,7 - - - -
Prime de asigurare obligatorie de asist, med 1,2 1,2 0,0 - - - -
Energie electrică 54,0 19,4 5,7 ÎCS "Premier Energy" SRL energie electrica nr.02 din 19.01-31.12.21 50,7
Energie termica 204,6 193,4 0,0 "Termoelectrica" S.A. energie termică nr.03 din 19.01-31.12.21 204,6
Apă și canalizare 13,5 4,9 2,1 "Apa-canal Chisinau" S.A. Serv, de apa si canalizare nr. 04 din 19.01-31.12.21 13,5
Alte servicii comunale 4,5 2,6 1,1 "Autosalubritate" l.M. evacuarea gunoiului nr.05 din 22.01.-31.12.21 4,3
Servicii informaționale 26,4 10.8 3,6 SRL "Soft-contabil" serv, informaționale nr.21-1214 din 22.01-31.12.21 21,6
Servicii de telecomunicații 21,7 9,9 3,3 "Moldtelecom" S.A. serv, de telecomun. nr. 01 din 18.01.-31.12.21 19,0
Servicii de transport 5,0 5,3 5,3 - - - -

Servicii de reparații curente 85,1 17,2 9,8 SRL "Toner Prinț Service"
serv.ue intr. repar tenn.ue 
calcul nr.7 din 09.02 -31.12.2021 14,9

Servicii editoriale 41,6 34,7 34,3 SRL "Artisoro” serv.editoriale nr.9 din 30.03 -31.12.2021 41,6
Servicii poștale 36,5 6,3 2,7 "POSTA MOLDOVEI" I.S. francarea corespondenței nr.06 din 25.01-31.12.21 36,5
Indemniz.pentru incapacitatea tempor.de muncă achitate din mijl.financiare 
ale angajatorului 2,0 0.4 0,0 - - - -
Procurarea mașinilor si utilajelor 10,0 0,0 0,0 - - - -
Procurarea uneltelorr si sculelor, inventarului de producere și 
gospodăresc 10,0 7,0 0,0 - -
Procurarea activelor nemateriale 10,0 0,0 0,0 - - - -

Procurarea combustibilului, carburanților si lubrifianților 34,7 14,9 5,3 SRL "Lukoil-Moldova" procurarea benzinei nr.6742 din 20.01.2021-31.12.2021 34,7
Procurarea pieselolr de schimb 1,6 0,0 0,0 - - - -
Procurarea materialelor de uz gospodăresc si rechizite de birou 65,4 38,0 9,9 - - - -

Procurarea materialelor de construcție 2,2 0,9 $>Ji|v^Șțgfti Business" z
materialelor de uz gospodăresc si

rechizite de birou nr.8 din 10.03.2021-31.12.2021 61,0
Procurarea altor materiale 2,0 0,0 z7 /// - -
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