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                                                                                                                              ANEXA B 

La HCL Sector 6 nr......./......... 

 

DATE 

privind bugetul unităţii de asistenţă socială  în anul 2020 

Denumirea unităţii de asistenţă socială: ASOCIAȚIA DIACONIA FILIALA SECTOR 6 

Sediul: Drm. Mănăstirea Văratec nr. 1-5 Sector 6 București 

Număr de persoane asistate lunar: 150 

Subvenţia lunară/persoană asistată 205,83 lei  

I.Bugetul 

         lei   

 Denumirea indicatorului TOTAL Trim. 
I 

Trim. 
II 

Trim. 
III 

Trim. 
IV 

Nr.crt. Venituri totale ,din care: 468.330,00 115.797,00 115.797,00 115.797,00 120.939,00 

1. Venituri ale 
asociaţiei/fundaţiei/cultului 
recunoscut în România, 

acreditat ca furnizor de 

servicii sociale potrivit legii:1 

97.845,00 24.270,00 24.270,00 24.270,00 25.035,00 

2. Subvenție acordată în temeiul 

Legii nr. 34/1998 

370.485,00 91.527,00 91.527,00 91.527,00 95.904,00 

 Cheltuieli totale, din care:2-3 468.330,00 115.797,00 115.797,00 115.797,00 120.939,00 

1. Cheltuieli de personal4 246.718,00 60.394,00 60.394,00 60.394,00 65.536,00 

2. Cheltuieli cu hrana pentru 

persoanele asistate 

216.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 

3. Cheltuieli pentru încălzirea și 

prepararea hranei 

     

4. Cheltuieli cu iluminatul      

5. Cheltuieli pentru plata 

serviciilor, apă, canal, 

salubrizare, telefon 

2.400,00 600,00 600,00 600,00 600,00 

6. Cheltuieli cu materialele 

didactice pentru persoanele 

asistate 

     

7. Cheltuieli cu obiecte de      
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inventar de mică valoare sau 

scurtă durată și echipament 

pentru persoanele asistate 

8. Cheltuieli de transport pentru 

persoane asistate și insoțitorii 

lor 

     

9. Cheltuieli cu materiale 

sanitare pentru persoanele 

asistate 

     

10. Cheltuieli cu materialele 

pentru curățenie pentru 

persoanele asistate 

     

11. Cheltuieli pentru funcționarea 

mijloacelor de transport 

specific activității unității de 

asistență socială5 

3.212,00 803,00 803,00 803,00 803,00 

12. Alte cheltuieli (consumabile 

de birou, piese de schimb, 

reparații, etc.) 

     

 
 
 
 
 
II. Natura cheltuielilor pentru care se solicită subvenţie. 
 
   lei  

  

 
Denumirea indicatorului 

 

 
Cheltuieli 

totale 

Din 
subvenție 
în baza 

Legii 

34/1998 

 

Din 
venituri 
proprii 

1. Cheltuieli de personal4 246.718,00 203.473,00 43.245,00 

2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate 216.000,00 162.000,00 54.000,00 

3. Cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei    

4. Cheltuieli cu iluminatul    

5. Cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, 

telefon 

2.400,00 1.800,00 600,00 

6. Cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate    
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7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă 

durată și echipament pentru persoanele asistate 

   

8. Cheltuieli de transport pentru persoane asistate și insoțitorii 

lor 

   

9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate    

10. Cheltuieli cu materialele pentru curățenie pentru persoanele 

asistate 

   

11. Cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport 

specific activității unității de asistență socială5 

3.212,00 3.212,00 0 

12. Alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, 

reparații, etc.) 

   

 TOTAL 468.330,00 370.485,00 97.845,00 
 
III. Cheltuieli curente de funcţionare lunare în unitatea de asistenţă socială:39.027,50 lei 
 
IV. Costul mediu de întreţinere a unei persoane asistate/lună (cheltuielile curente de funcţionare 
lunare raportate la numărul de beneficiari/lună): 260,18 lei. 
 
 
1La veniturile provenite din donaţii, sponsorizări şi alte venituri se vor evidenţia şi bunurile în natură la 

prețul pieței.  
2Cheltuielile prevăzute la pct. 1-11 nu pot fi sub nivelul subvenţiei acordate de la bugetul destat sau, după 

caz, de la bugetul local. 3Din subvenţia acordată nu se vor acoperi cheltuieli de o singură natură.  
4Din subvenţia acordată pot fi acoperite cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat în 

domeniul asistenţei sociale, care participă efectiv la acordarea serviciilor de asistenţă socială.  
5Din subvenţia acordată pot fi acoperite cheltuieli pentru carburanţii şi lubrifianţii necesari în funcţionarea 

mijloacelor de transport specific activităţii unităţii de asistenţă socială. 

 
 
 
Director general D.G.A.S.P.C. Sector 6                                       Președinte Asociația Diaconia 

                                                                                             Filiala Sector 6 
          Gabriela Schmutzer               Pr. Costel Burlacu 
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