
 

 

 

      Informația privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii noiembrie 2018 
 

IMSL Buiucani 
(denumirea entității) 

Numărul de angajați conform statelor de personal  47, efectiv  37 persoane 

     

    

Articolul de cheltuieli 

Bugetul 
aprobat/preci

zat 
pe an, mii lei 

Executate cheltuieli, mii lei 

Lista agenților economici 
Denumirea bunurilor și 

serviciilor 

Numărul, 
data 

valabilității 
contractului 

Suma 
contractului, 

mii lei 

Total de la 
începutul 

anului 

În luna 
curentă 

1)Sectorul auto si 
mecanisme 

571.1 476.4 47.4 

Direcția generală locativ – 
comunală și amenajare 

Prestarea serviciilor de 
transport pentru acțiuni 

de salubrizare și 
deszăpezire 

Nr. 37 – 
T/18 din 

02.01.2018 

 
523.8 

Inclusiv:    

    

-Remunirarea muncii 
400.5 335.1 34.7 

    
369.8 

-Asigurarea sociala 
si medicală 22.5% 

110.1 90.3 7.8 
    

98.1 

-Altele: 
60.5 51.0 4.9 

    
55.9 

piese de schimb,  revizia 
tehnica 

2.5 2.5 --- 
    

2.5 

Cheltuiele de regie ( servicii 
comunale, telecomunicații,  

materiale și obiecte de 
inventar) 

58.0 48.5 4.9 

    
53.4 



 

 

2)  Asistenta tehnica 
1720.0 1436.2 141.9 

Direcția generală locativ – 
comunală și amenajare 

Asistenta tehnica a 
fondului locativ 

Nr. 37 – 
T/18 din 

02.01.2018 

 
1578.1 

Inclusiv:    

    

-Remunirarea muncii 
1166.4 975.9 101.1 

    
1077.0 

-Asigurarea sociala si 
medicală 22.5% 

320.7 263.3 22.8 
    

286.1 

- сheltuiele de regie ( servicii 
comunale, telecomunicații,  

materiale și obiecte de 
inventar) 

232.9 197.0 18.0 

    
215.0 

3) Sectorul auto  si 
mecanisme 

178,8 178,8 --- 

Direcția generală locativ – 
comunală și amenajare 

Servicii de transport 
penru lucrările de 

deszăpezire, combate a 
ghețușului și altele 

Acord 
adițional 

nr. 37/1 din 
02.01.2018 

 
178,8 

4) Sectorul auto  si 
mecanisme 

120.0 52.5 67.5 

Direcția generală locativ – 
comunală și amenajare 

Servicii de reparația 
transportului, achitarea 
impozitelor, asigurarea 

auto 

Acord 
adițional 

nr. 37/2 din 
02.01.2018 

 
120.0 

5) Sectorul auto  si 
mecanisme 

 
51,2 

 

 
25.6 

 
12.8 

Direcția generală locativ – 
comunală și amenaja 

Servicii de întreținere a 
buldozerului la ăplatoul 

de depozitare a deșeurilor 
vegetale și de construcție 

Nr.46 – 
T/18 din 

03.09.2018 

 
38.4 

Total 
2641,1 2169.5 269,6 

    
2439.1 

 

   

    

  
 
 

Conducătorul entității  _________________   Ilie Golub 
          (semnătură)                                 



 

 

 


