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                                                                                          ANEXA B 
                                                                                           la H.C.L. al Sectorului 6 nr. …/…... 
 
 

 

DATE 
privind bugetul TOTAL al unităţii de asistenţă socială în anul 2022 

 

Denumirea unităţii de asistenţă socială, Asociația Sfântul Arhidiacon Ștefan cu sediul în 

Bdul.Ghencea nr.41 sector 6 București 

Număr de persoane asistate lunar 100, subvenţia lunară/persoană asistată 421,66 lei 

 
I.Bugetul total 

 mii lei 

Denumirea indicatorului TOTAL Trim.I Trim. II Trim. 

III 

Trim. IV 

 Venituri totale, din care: 631.800 157.950 157.950 157.950 157.950 

1. Venituri ale asociaţiei/fundaţiei/cultului recunoscut 

în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale 

potrivit legii)1 

125.800 31.450 31.450 31.450 31.450 

2. Subvenţie acordată în temeiul Legii nr. 34/1998  506.000 126.500 126.500 126.500 126.500 

 Cheltuieli totale, din care:2)-3)      

1. Cheltuieli de personal 246.000 61.500 61.500 61.500 61.500 

2. Cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate 300.000 75.000 75.000 75.000 75.000 

3. Cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea hranei 19.000 4.750 4.750 4.750 4.750 

4. Cheltuieli cu iluminatul 18.000 4.500 4.500 4.500 4.500 

5. Cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, 

salubrizare, telefon 

4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele 

asistate 

10.000 2.500 2.500 2.500 2.500 

7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau 

scurtă durată şi echipament pentru persoanele asistate 

2.000 500 500 500 500 

8. Cheltuieli de transport pentru persoane asistate şi 

însoţitorii lor 

0 0 0 0 0 

9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele 

asistate 

19.800 4.950 4.950 4.950 4.950 

10. Cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru 

persoanele asistate 

5.000 1.250 1.250 1.250 1.250 

11. Cheltuieli pentru funcţionarea mijloacelor de 

transport specific activităţii unităţii de asistenţă 

socială4) 

3.000 750 750 750 750 

12. Alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de 

schimb, reparaţii etc.) 

5.000 1.250 1.250 1.250 1.250 

1)La veniturile provenite din donaţii, sponsorizări şi alte venituri se vor evidenţia şi bunurile în natură la prețul 

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

bugetul local. 
3)Din subvenţia acordată nu se vor acoperi cheltuieli de o singură natură. 
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4)Din subvenţia acordată pot fi acoperite cheltuieli pentru carburanţii şi lubrifianţii necesari în funcţionarea 

mijloacelor de transport specific activităţii unităţii de asistenţă socială. 

 

II. Natura cheltuielilor pentru care se solicită subvenţie. 
 

 mii lei 

Denumirea indicatorului Cheltuieli 

totale 

Din subvenţii 

în baza Legii 

nr.34/1998 

Din venituri 

proprii 

1. Cheltuieli de personal 246.000 200.000 46.000 

2. Cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate 300.000 260.000 40.000 

3. Cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea hranei 19.000 17.000 2.000 

4. Cheltuieli cu iluminatul 18.000 16.000 2.000 

5. Cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, 

salubrizare, telefon 

4.000 3.000 1.000 

6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru 

persoanele asistate 

10.000 0 10.000 

7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare 

sau scurtă durată şi echipament pentru persoanele 

asistate 

2.000 2.000 0 

8. Cheltuieli de transport pentru persoane asistate şi 

însoţitorii lor 

0 0 0 

9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele 

asistate 

19.800 0 19.800 

10 Cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru 

persoanele asistate 

5.000 0 5.000 

11 Cheltuieli pentru funcţionarea mijloacelor de 

transport specific activităţii unităţii de asistenţă 

socială4) 

3.000 3.000 0 

12 Alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de 

schimb, reparaţii etc.) 

5.000 5.000 0 

 TOTAL 631.800 506.000 125.800 
 

III. Cheltuieli curente de funcţionare lunare în unitatea de asistenţă socială 52.650 lei 

  
IV. Costul mediu de întreţinere a unei persoane asistate/lună (cheltuielile curente de 

funcţionare lunare raportate la numărul de beneficiari/lună) 526,5 lei 
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DATE 
privind bugetul CANTINA SOCIALA al unităţii de asistenţă socială  

în anul 2022 
 

Denumirea unităţii de asistenţă socială, Asociația Sfântul Arhidiacon Ștefan cu sediul în 

Bdul.Ghencea nr.41 sector 6 București 

Număr de persoane asistate lunar 70  

Subvenţia lunară/persoană asistată 430,35  lei 

 
I.Bugetul CANTINA SOCIALA 

 mii lei 

Denumirea indicatorului TOTAL Trim.I Trim. II Trim. 

III 

Trim. IV 

 Venituri totale, din care: 441.500 110.375 110.375 110.375 110.375 

1. Venituri ale asociaţiei/fundaţiei/cultului recunoscut 

în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale 

potrivit legii)1 

80.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

2. Subvenţie acordată în temeiul Legii nr. 34/1998 

Cheltuieli totale, din care:2)-3) 

361.500 90.375 90.375 90.375 90.375 

1. Cheltuieli de personal 146.000 36.500 36.500 36.500 36.500 

2. Cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate 260.000 65.000 65.000 65.000 65.000 

3. Cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea hranei 8.500 2.125 2.125 2.125 2.125 

4. Cheltuieli cu iluminatul 9.000 2.250 2.250 2.250 2.250 

5. Cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, 

salubrizare, telefon 

2.000 500 500 500 500 

6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele 

asistate 

0 0 0 0 0 

7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau 

scurtă durată şi echipament pentru persoanele asistate 

1.000 250 250 250 250 

8. Cheltuieli de transport pentru persoane asistate şi 

însoţitorii lor 

0 0 0 0 0 

9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele 

asistate 

8.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

10. Cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru 

persoanele asistate 

2.500 625 625 625 625 

11. Cheltuieli pentru funcţionarea mijloacelor de 

transport specific activităţii unităţii de asistenţă 

socială4) 

2.000 500 500 500 500 

12. Alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de 

schimb, reparaţii etc.) 

2.500 625 625 625 625 

1
)La veniturile provenite din donaţii, sponsorizări şi alte venituri se vor evidenţia şi bunurile în natură la prețul 

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

bugetul local. 
3)Din subvenţia acordată nu se vor acoperi cheltuieli de o singură natură. 
4)Din subvenţia acordată pot fi acoperite cheltuieli pentru carburanţii şi lubrifianţii necesari în funcţionarea 

mijloacelor de transport specific activităţii unităţii de asistenţă socială. 
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II. Natura cheltuielilor pentru care se solicită subvenţie. 
 

 mii lei 

Denumirea indicatorului Cheltuieli 

totale 

Din subvenţii 

în baza Legii 

34/1998 

Din venituri 

proprii 

1. Cheltuieli de personal 146.000 110.000 36.000 

2. Cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate 260.000 230.000 30.000 

3. Cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea hranei 8.500 7.000 1.500 

4. Cheltuieli cu iluminatul 9.000 7.500 1.500 

5. Cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, 

salubrizare, telefon 

2.000 1.500 500 

6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru 

persoanele asistate 

0 0 0 

7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare 

sau scurtă durată şi echipament pentru persoanele 

asistate 

1.000 1.000 0 

8. Cheltuieli de transport pentru persoane asistate şi 

însoţitorii lor 

0 0 0 

9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele 

asistate 

8.000 0 8.000 

10 Cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru 

persoanele asistate 

2.500 0 2.500 

11 Cheltuieli pentru funcţionarea mijloacelor de 

transport specific activităţii unităţii de asistenţă 

socială4) 

2.000 2.000 0 

12 Alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de 

schimb, reparaţii etc.) 

2.500 2.500 0 

 TOTAL 441.500 361.500 80.000 
 

III. Cheltuieli curente de funcţionare lunare în unitatea de asistenţă socială 36.791,66  lei 

  
IV. Costul mediu de întreţinere a unei persoane asistate/lună (cheltuielile curente de 

funcţionare lunare raportate la numărul de beneficiari/lună) 525,59  lei 
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DATE 
privind bugetul CENTRUL DE ZI al unităţii de asistenţă socială  

în anul 2022 
 

Denumirea unităţii de asistenţă socială, Asociația Sfântul Arhidiacon Ștefan cu sediul în 

Bdul.Ghencea nr.41 sector 6 București 

Număr de persoane asistate lunar 30 

Subvenţia lunară/persoană asistată 401,38  lei 

 
I.Bugetul CENTRUL DE ZI 

 mii lei 

Denumirea indicatorului TOTAL Trim.I Trim. II Trim. 

III 

Trim. IV 

 Venituri totale, din care: 190.300 47.575 47.575 47.575 47.575 

1. Venituri ale asociaţiei/fundaţiei/cultului recunoscut 

în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale 

potrivit legii)1 

45.800 11.450 11.450 11.450 11.450 

2. Subvenţie acordată în temeiul Legii nr. 34/1998 

Cheltuieli totale, din care:2)-3) 

144.500 36.125 36.125 36.125 36.125 

1. Cheltuieli de personal 100.000 25.000 25.000 25.000 25.000 

2. Cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate 40.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

3. Cheltuieli pentru încălzire şi prepararea hranei 10.500 2.625 2.625 2.625 2.625 

4. Cheltuieli cu iluminatul 9.000 2.250 2.250 2.250 2.250 

5. Cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, 

salubrizare, telefon 

2.000 500 500 500 500 

6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele 

asistate 

10.000 2.500 2.500 2.500 2.500 

7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau 

scurtă durată şi echipament pentru persoanele asistate 

1.000 250 250 250 250 

8. Cheltuieli de transport pentru persoane asistate şi 

însoţitorii lor 

0 0 0 0 0 

9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele 

asistate 

11.800 2.950 2.950 2.950 2.950 

10. Cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru 

persoanele asistate 

2.500 625 625 625 625 

11. Cheltuieli pentru funcţionarea mijloacelor de 

transport specific activităţii unităţii de asistenţă 

socială4) 

1.000 250 250 250 250 

12. Alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de 

schimb, reparaţii etc.) 

2.500 625 625 625 625 

1
)La veniturile provenite din donaţii, sponsorizări şi alte venituri se vor evidenţia şi bunurile în natură la prețul 

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

bugetul local. 
3)Din subvenţia acordată nu se vor acoperi cheltuieli de o singură natură. 
4)Din subvenţia acordată pot fi acoperite cheltuieli pentru carburanţii şi lubrifianţii necesari în funcţionarea 

mijloacelor de transport specific activităţii unităţii de asistenţă socială. 

 

II. Natura cheltuielilor pentru care se solicită subvenţie. 
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 mii lei 

Denumirea indicatorului Cheltuieli 

totale 

Din subvenţii 

în baza Legii 

34/1998 

Din venituri 

proprii 

1. Cheltuieli de personal 100.000 90.000 10.000 

2. Cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate 40.000 30.000 10.000 

3. Cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea hranei 10.500 10.000 500 

4. Cheltuieli cu iluminatul 9.000 8.500 500 

5. Cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, 

salubrizare, telefon 

2.000 1.500 500 

6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru 

persoanele asistate 

10.000 0 10.000 

7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare 

sau scurtă durată şi echipament pentru persoanele 

asistate 

1.000 1.000 0 

8. Cheltuieli de transport pentru persoane asistate şi 

însoţitorii lor 

0 0 0 

9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele 

asistate 

11.800 0 11.800 

10 Cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru 

persoanele asistate 

2.500 0 2.500 

11 Cheltuieli pentru funcţionarea mijloacelor de 

transport specific activităţii unităţii de asistenţă 

socială4) 

1.000 1.000 0 

12 Alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de 

schimb, reparaţii etc.) 

2.500 2.500 0 

 TOTAL 190.300 144.500 45.800 
 

III. Cheltuieli curente de funcţionare lunare în unitatea de asistenţă socială 15.858,33  lei 

  
IV. Costul mediu de întreţinere a unei persoane asistate/lună (cheltuielile curente de 

funcţionare lunare raportate la numărul de beneficiari/lună) 528,61  lei 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
                                                              

 


