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                                                                                               ANEXA B 

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

DATE 

privind bugetul unităţii de asistenţă socială  în anul 2022 

Denumirea unităţii de asistenţă socială: FUNDATIA ESTUAR LOCUINTA MAXIM PROTEJATA 

PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI CASA LIVIU 

Sediul: Calea Rahovei, nr. 322, bl. 67, sc. 4, et. 3, ap. 112 

Număr de persoane asistate lunar: 3 

Subvenţia lunară/persoană asistată 10,000.00 lei  

I.Bugetul 

             lei     

  

Denumirea indicatorului TOTAL 
Trim. Trim. Trim. Trim. 

I II III IV 

Nr.crt. Venituri totale ,din care: 

             
413,900.00  

     
103,475.00  

     
103,475.00  

     
103,475.00  

       
103,475.00  

1 

Venituri ale 
asociaţiei/fundaţiei/cultului 
recunoscut în România, 

acreditat ca furnizor de servicii 
sociale potrivit legii:1 

              

53,900.00  

       

13,475.00  

       

13,475.00  

       

13,475.00  

         

13,475.00  

2 
Subvenție acordată în temeiul 
Legii nr. 34/1998 

360,000.00 
       

90,000.00  

       

90,000.00  

       

90,000.00  

         

90,000.00  

  Cheltuieli totale, din care:2-3 

             
413,900.00  

     
103,475.00  

     
103,475.00  

     
103,475.00  

       
103,475.00  

1 Cheltuieli de personal 

           

379,900.00  

       

94,975.00  

       

94,975.00  

       

94,975.00  

         

94,975.00  

2 
Cheltuieli cu hrana pentru 
persoanele asistate 

              

10,800.00  

         

2,700.00  

         

2,700.00  

         

2,700.00  

           

2,700.00  

3 
Cheltuieli pentru încălzirea și 

prepararea hranei 

              

-    

              

-    

              

-    

              

-    

              

-    

4 Cheltuieli cu iluminatul 

              

1,200.00  

            

300.00  

            

300.00  

            

300.00  

              

300.00  



2 

 

5 
Cheltuieli pentru plata 
serviciilor, apă, canal, 

salubrizare, telefon 

              

6,600.00  

         

1,650.00  

         

1,650.00  

         

1,650.00  

           

1,650.00  

6 
Cheltuieli cu materialele 
didactice pentru persoanele 
asistate 

              

-    

              

-    

              

-    

              

-    

              

-    

7 

Cheltuieli cu obiecte de 
inventar de mică valoare sau 
scurtă durată și echipament 

pentru persoanele asistate 

              

2,000.00  

            

500.00  

            

500.00  

            

500.00  

              

500.00  

8 
Cheltuieli de transport pentru 
persoane asistate și insoțitorii 

lor 

           

4,200.00  

         

1,050.00  

         

1,050.00  

         

1,050.00  

           

1,050.00  

9 
Cheltuieli cu materiale sanitare 
pentru persoanele asistate 

              

3,000.00  

            

750.00  

            

750.00  

            

750.00  

              

750.00  

10 
Cheltuieli cu materialele pentru 
curățenie pentru persoanele 
asistate 

              

3,000.00  

            

750.00  

            

750.00  

            

750.00  

              

750.00  

11 

Cheltuieli pentru funcționarea 
mijloacelor de transport 
specific activității unității de 
asistență socială4 

              

-    

              

-    

              

-    

              

-    

              

-    

12 
Alte cheltuieli (consumabile de 
birou, piese de schimb, 
reparații, etc.) 

              

3,200.00  

            

800.00  

            

800.00  

            

800.00  

              

800.00  

 
 
II. Natura cheltuielilor pentru care se solicită subvenţie. 
 

  

   
Din subvenție 
în baza Legii 

34/1998 

 

   Din venituri 

Denumirea 
indicatorului 

Cheltuieli totale proprii 

1 
Cheltuieli de 
personal 

379,900.00 334,400.00 45,500.00 

2 
Cheltuieli cu hrana 
pentru persoanele 

asistate 

10,800.00 10,800.00 - 

3 

Cheltuieli pentru 

încălzirea și 
prepararea hranei 

- - - 

4 
Cheltuieli cu 
iluminatul 

1,200.00 1,200.00 - 

5 

Cheltuieli pentru 
plata serviciilor, apă, 
canal, salubrizare, 
telefon 

6,600.00 3,600.00 3,000.00 



3 

 

6 

Cheltuieli cu 

materialele didactice 
pentru persoanele 
asistate 

- - - 

7 

Cheltuieli cu obiecte 
de inventar de mică 
valoare sau scurtă 
durată și echipament 
pentru persoanele 
asistate 

2,000.00 2,000.00 - 

8 

Cheltuieli de 
transport pentru 
persoane asistate și 
insoțitorii lor 

4,200.00 - 4,200.00 

9 

Cheltuieli cu 
materiale sanitare 
pentru persoanele 

asistate 

3,000.00 3,000.00 - 

10 

Cheltuieli cu 

materialele pentru 
curățenie pentru 
persoanele asistate 

3,000.00 3,000.00 - 

11 

Cheltuieli pentru 
funcționarea 
mijloacelor de 
transport specific 
activității unității de 
asistență socială4 

- - - 

12 

 Alte cheltuieli care 

au legatura directa cu 

derularea proiectului 

(servicii consultanta, 

servicii psihologie, 

servicii terapie, 

servicii asistenta 

sociala, consumabile 

de birou, piese de 

schimb, reparatii 

auto, servicii, 

excursii, pregatire si 

perfectionare 

personal, bani 

buzunar, taze, 

legalizari, posta, 

asigurari, pachete si 

activitati, reparatii si 

modernizari, etc. 

3,200.00 2,000.00 1,200.00 



4 

 

  TOTAL 
413,900.00 360,000.00 53,900.00 

 
III. Cheltuieli curente de funcţionare lunare în unitatea de asistenţă socială:   34,491.67  lei 

 
IV. Costul mediu de întreţinere a unei persoane asistate/lună (cheltuielile curente de funcţionare 
lunare raportate la numărul de beneficiari/lună):   11,497.22 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 de stat 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 pentru carburanţii şi lubrifianţii necesari în funcţionarea 

mijloacelor de transport specific activităţii unităţii de asistenţă socială. 

 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 

 


