
    ANEXA 4

    la normele metodologice

     ASOCIAŢIA/FUNDAŢIA/CULTUL RECUNSOCUT ÎN ROMÂNIA, ACREDITAT CA FURNIZOR
DE SERVICII SOCIALE POTRIVIT LEGII

...............................

RAPORT

privind acordarea serviciilor de asistenţă socială şi utilizarea subvenţiei
în

luna ................. anul ........

În  baza  Convenţiei  nr.  ............,  încheiată  la
data  ...................,  între  .......................  şi
Asociaţia/Fundaţia   ........................,  cu  sediul
în  ...................,  subvenţia  în  sumă  de  .................  lei,
acordată în luna ..............., a fost utilizată după cum urmează:

      I. Raport de activitate1)

1. Descrierea pe scurt a derulării serviciilor de asistenţă socială
până la data întocmirii raportului (beneficiarii, servicii de asistenţă
socială  acordate,  resurse  umane,  eventualele  modificări  în  desfăşurarea
activităţilor, colaborarea cu alţi parteneri etc.; descrierea nu va depăşi
o pagină):

      - activităţi planificate şi realizate;

      - activităţi planificate şi nerealizate;

      - activităţi neplanificate şi realizate;

      - rezultate obţinute.

2. Numărul total2) de persoane beneficiare pentru care s-a cheltuit
subvenţia în luna raportată, din care, pe fiecare unitate de asistenţă
socială:

- .............................................;

- ........................................... .

1) Se va completa pentru fiecare unitate/tip de unitate de asistenţă socială.

2) Numărul  de  persoane  beneficiare  din  toate  unităţile  de  asistenţă  socială  ale

asociaţiei/fundaţiei/cultului  recunoscut  în  România,  acreditat  ca  furnizor  de  servicii
sociale potrivit legii.



II. Raport financiar3):

      -  valoarea  subvenţiei  de  la  bugetul
local ...............................;

      -  dobânzi  bancare  (cumulate  pentru  perioada
respectivă) .................;

      - sold în cont la începutul perioadei raportate, conform extrasului
de cont ...........................;

      -  sold  în  casă  la  începutul  perioadei
raportate ..........................;

      - sold la sfârşitul perioadei de raportare, conform extrasului de
cont ...........................;

      -  sold  în  casă  la  sfârşitul  perioadei  de
raportare ........................

Cheltuieli efectuate (mii lei):

Cheltuieli Cheltuieli totale Cheltuieli
subvenționate
conform Legii

nr. 34/1998

Cheltuieli
din

contribuția
asociației/
fundației/

cultului
recunoscut
în România,
acreditat
ca furnizor
de servicii
sociale
potrivit
legii

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

TOTAL:

Justificarea cheltuielilor (se anexează în copie documentele justificative 
pentru cheltuielile efectuate din subvenţia acordată):

    
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

     Natura/nr./data     Emitentul       Suma     Bunuri/servicii

      documentului      documentului    (lei)      achiziţionate      
Observaţii

      justificativ      justificativ

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

             Reprezentantul                      Responsabilul financiar

          asociaţiei/fundaţiei,             al unităţii de asistenţă 
socială,

        cultului recunoscut în România 

          acreditat ca furnizor de  

       servicii sociale potrivit legii

         .......................            ...............................
..

          (numele şi prenumele)                   (numele şi prenumele)

    



    

           Semnătura şi ştampila                        Semnătura

           .....................                      ................

    

    

        Data ................

3) Se  va  completa  atât  centralizat  pentru  toate  unităţile  de  asistenţă  socială  ale

asociaţiei/fundaţiei/cultului  recunoscut  în  România,  acreditat  ca  furnizor  de  servicii
sociale potrivit legii, cât şi distinct pentru fiecare unitate de asistenţă socială.


