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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: Centrul de plasament: "Sf. Marcellin Champagnat" al ASOCIAŢIEI  
FRAŢILOR  MARIŞTI  AI  ŞCOLILOR  DIN  ROMÂNIA 
     

Sediul: str. Strămoşilor, nr. 1A, sector 6,cod 062378, BUCUREŞTI 
Număr de persoane asistate lunar: 32 
Subvenţia lunară/persoană asistată 5.189,16 lei  

I.Bugetul 

             lei     

  

Denumirea indicatorului TOTAL 
Trim. Trim. Trim. Trim. 

I II III IV 

Nr.crt. Venituri totale ,din care: 2,317,021 579,255 579,255 579,255 579,256 

1 

Venituri ale 
asociaţiei/fundaţiei/cultului 
recunoscut în România, 
acreditat ca furnizor de servicii 
sociale potrivit legii:1 

324,383 81,095 81,096 81,096 81,096 

2 
Subvenție acordată în temeiul 
Legii nr. 34/1998 

1,992,638 498,160 498,160 498,159 498,159 

  Cheltuieli totale, din care:2-3           

1 Cheltuieli de personal 1,707,923 426,981 426,981 426,981 426,980 

2 
Cheltuieli cu hrana pentru 
persoanele asistate 

204,526 51,132 51,131 51,131 51,132 

3 
Cheltuieli pentru încălzirea și 
prepararea hranei 

69,077 17,269 17,269 17,268 17,269 

4 Cheltuieli cu iluminatul 27,830 6,958 6,958 6,957 6,957 

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

35,968 8,992 8,992 8,992 8,992 

6 
Cheltuieli cu materialele 
didactice pentru persoanele 
asistate 

6,766 1,692 1,692 1,691 1,691 
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7 

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

57,608 14,402 14,402 14,402 14,402 

8 
Cheltuieli de transport pentru 
persoane asistate și insoțitorii 
lor 

9,863 2,466 2,465 2,466 2,466 

9 
Cheltuieli cu materiale sanitare 
pentru persoanele asistate 

5,158 1,292 1,292 1,292 1,292 

10 
Cheltuieli cu materialele pentru 
curățenie pentru persoanele 
asistate 

38,762 9,690 9,690 9,691 9,691 

11 

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

5,683 1,420 1,421 1,421 1,421 

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

147,857 36,963 36,963 36,963 36,963 

 
 
II. Natura cheltuielilor pentru care se solicită subvenţie. 
 

  

   
Din subvenție 
în baza Legii 
nr. 34/1998 

 

   Din venituri 
Denumirea 

indicatorului 
Cheltuieli totale proprii 

1 
Cheltuieli de 
personal 

1,707,923 1,468,814 239,109 

2 
Cheltuieli cu hrana 
pentru persoanele 
asistate 

204,526 175,892 28,634 

3 
Cheltuieli pentru 
încălzirea și 
prepararea hranei 

69,077 59,406 9,671 

4 
Cheltuieli cu 
iluminatul 

27,830 23,934 3,896 

5 

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

35,968 30,932 5,036 

6 

Cheltuieli cu 
materialele didactice 
pentru persoanele 
asistate 

6,766 5,819 947 
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7 

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

57,608 49,543 8,065 

8 

Cheltuieli de 
transport pentru 
persoane asistate și 
insoțitorii lor 

9,863 8,482 1,381 

9 

Cheltuieli cu 
materiale sanitare 
pentru persoanele 
asistate 

5,158 4,436 722 

10 

Cheltuieli cu 
materialele pentru 
curățenie pentru 
persoanele asistate 

38,762 33,335 5,427 

11 

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

5,683 4,887 796 

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. 

147,857 127,157 20,700 

  TOTAL 2,317,021 1,992,638 324,383 

 
III. Cheltuieli curente de funcţionare lunare în unitatea de asistenţă socială:   193.085,08 lei 
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IV. Costul mediu de întreţinere a unei persoane asistate/lună (cheltuielile curente de funcţionare 
lunare raportate la numărul de beneficiari/lună):   6.033,90 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, 
                                                                                      

 


