
ANEXA B la cerere

DATE privind bugetul unităţii de asistenţa socială în anul ........ 

Denumirea unităţii de asistenţa socială ...................... 
Sediul .......................................................
Număr de persoane asistate lunar ........., subvenţia lunară/persoana asistată ............. lei

I. Bugetul

mii lei
Denumirea
indicatorului

TOTAL Trim I Trim II Trim III Trim IV

Venituri totale, din  care:

1. Venituri  ale 
asociaţiei/fundaţiei/cultului
recunoscut în România1), 
acreditat ca furnizor de 
servicii sociale potrivit legii

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

Cheltuieli totale, din care:2)-3)

1. Cheltuieli de personal

2. Cheltuieli cu hrana pentru
persoanele asistate

3. Cheltuieli pentru 
încălzirea şi prepararea 
hranei

4. Cheltuieli cu iluminatul

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

6. Cheltuieli cu materiale 
didactice pentru persoanele 
asistate

7. Cheltuieli cu obiecte de 
inventar de mică valoare sau
scurtă durată şi echipament 
pentru persoanele asistate

8. Cheltuieli de transport 
pentru persoane asistate şi 
însoţitorii lor

9. Cheltuieli cu materiale 
sanitare pentru persoanele 
asistate



10. Cheltuieli cu materiale 
pentru curăţenie pentru 
persoanele asistate

11. Cheltuieli pentru 
funcţionarea mijloacelor de 
transport specific activităţii 
unităţii de asistenţă socială5)

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

1) La veniturile provenite din donaţii, sponsorizări şi alte venituri se vor evidenţia şi bunurile 
în natura la preţul pieţei.

2) Cheltuielile prevăzute la pct. 1-11 nu pot fi sub nivelul subventiei acordate de la bugetul 
de stat sau, după caz, de la bugetul local.

3) Din subvenţia acordată nu se vor acoperi cheltuieli de o singura natură.
4) Din subvenţia acordată pot fi acoperite cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului 

calificat în domeniul asistenţei sociale, care participa efectiv la acordarea serviciilor de asistenţa
socială.

5) Din subvenţia acordată pot fi acoperite cheltuieli pentru carburanţii şi lubrifianţii necesari 
în funcţionarea mijloacelor de transport specific activităţii unităţii de asistenţa socială.

II. Natura cheltuielilor pentru care se solicită subvenţie

mii lei
Denumirea
indicatorului

Cheltuieli totale Din subvenții în baza
Legii nr. 34/1998

Din venituri
proprii

1. Cheltuieli de personal pentru 
personalul de specialitate de 
îngrijire şi asistenţă şi personalul de
specialitate auxiliar

2. Cheltuieli cu hrana pentru 
beneficiarii cantinelor sociale sau ai
altor servicii de acordare a hranei, 
precum şi pentru beneficiarii 
centrelor rezidenţiale

3. Cheltuieli pentru carburanţii 
necesari funcţionării mijloacelor de 
transport pentru centrele de zi, 
unităţile de îngrijiri la domiciliu şi 
cantinele sociale

4. Cheltuieli de întreţinere şi 
gospodărie: încălzire, iluminat, apă,
canal, salubrizare, poştă, telefon şi 
internet

III.  Cheltuieli  curente  de  funcţionare  lunare  în  unitatea  de  asistenţă
socială ......................;

IV.  Costul  mediu  de  întreţinere  a  unei  persoane  asistate/lună  (cheltuielile  curente  de
funcţionare  lunare  raportate  la  numărul  de



beneficiari/lună) .............................................


