ANEXA B
la H.C.L.S 6 Nr. _______ / ___________
Date privind bugetul unităţii de asistenţă socială în anul 2017

Denumirea unităţii de asistenţă socială ASOCIAŢIA SFÂNTUL ARHIDIACON ŞTEFAN,
sediul Bdul Ghencea nr.41, Sector 6, Bucureşti
Număr de persoane asistate lunar 140 , subvenţia lunară/persoană asistată 164.64 lei
I. Bugetul
lei
Denumirea indicatorului
A, Total venituri, din care
1. Venituri asociaţiei
- Dotări aferente
- Virare 2%
- cotizaţii
- contribuţii parteneri
- donaţii în produse

TOTAL
613.450
336.850
133.850
60.000
0
95.000
48.000

Trim. I
153.362,5

Trim. II
153.362,5

Trim. III Trim. IV
153.362,5 153.362,5

2. Subvenţie acordată în 276.600
temeiul Legii nr. 34/1998
B. Total cheltuieli curente de
444.540
funcţionare, din care

69.150

69.150

69.150

69.150

111.135

111.135

111.135

111.135

1. Cheltuieli de personal pentru
personalul de specialitate de
îngrijire și asistență și personalul
de specialitate auxiliar
2. Cheltuieli cu hrana pentru
beneficiarii cantinelor sociale
sau ai altor servicii de acordare a
hranei, precum și pentru
beneficiarii centrelor rezidențiale
3. Cheltuieli pentru carburanţii
necesari funcţionării mijloacelor
de
transport pentru centrele
de zi, unitățile de îngrijiri la
domiciliu și cantinelor sociale
4. Alte cheltuieli - se includ toate
cheltuielile, care nu se regăsesc
în capitolele anterioare şi care
reprezintă cheltuieli curente de

189.600

47.400

47.400

47.400

47.400

180.000

45.000

45.000

45.000

45.000

1.200

300

300

300

300

73.740

18.435

18.435

18.435

18.435

funcţionare a unităţii de asistenţă
socială
II. Natura cheltuielilor pentru care se solicita subvenție:
lei
Denumirea indicatorului

Cheltuieli totale

1. Cheltuieli de personal pentru
personalul de specialitate de
îngrijire și asistență și personalul
de specialitate auxiliar
2. Cheltuieli cu hrana pentru
beneficiarii cantinelor sociale
sau ai altor servicii de acordare a
hranei, precum și pentru
beneficiarii
centrelor
rezidențiale
3. Cheltuieli pentru carburanţii
necesari funcţionării mijloacelor
de
transport pentru centrele
de zi, unitățile de îngrijiri la
domiciliu și cantinelor sociale
4. Cheltuieli de întreținere și
gospodărire: încalzire, iluminat,
apă, canal, salubrizare, posta,
telefon si internet

189.600

Din subvenţii Din venituri
în baza Legii proprii
nr. 34/1998
117.000
72.600

180.000

144.000

36.000

1.200

1200

0

21.600

14.400

7.200

III. Cheltuieli curente de funcționare lunare în unitatea de asistenţă socială: 37.045 lei/luna.
IV. Costul mediu de întreţinere a unei persoane asistate/luna (cheltuielile curente de funcționare
lunare raportate la numărul de beneficiari/luna): 264,60 lei/ persoană asistată.
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