
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru copiii 

care beneficiază de serviciile de tip creşe din cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. î  15/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/200L 
precum si pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 

privind Statutul aleşilor locali 
întrunit în şedinţă ordinară, azi 29.05.2019

Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 415488/CP/20.05.2019 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr.52756/16.05.20I9 al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 3;
- Adresa nr. 52759/16.05.2019 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 3, înregistrată cu nr. 415321/CP/20.05.2019;
In conformitate cu prevederile:

~ Art. 129 alin, (6) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile 

sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte 
contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor 
vârstnice din centrele rezidenţiale;

- Art. 5 alin. (7) din Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
- HCLS 3 nr. 58/2004 privind infiinţarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si 

Protecţie a Copilului Sector 3 şi aprobare a organigramei R.O.F.-ului şi statului 
de funcţii.

Luând în considerare:
- Raportul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi 

respectarea drepturilor cetăţenilor;
- Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;
- Raportul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecţia copilului, relaţii cu 

sindicatele, ONG-uri, agenţi economici şi alte organizaţii precum şi relaţii cu mass- 
media.
In temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 si art. 81 alin. 2 lit. n) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.



HOTĂRĂŞTE:

A rtl. Se aprobă, începând cu data de 01.06.2019, costul mediu lunar al cheltuielilor 
pentru copiii care beneficiază de serviciile de tip creşe din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, în cuantumurile prevăzute în Anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 va asigura
ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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Data

la proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar at cheltuielilor pentru 
copiii care beneficiază de serviciile de tip creşe din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă

Socială şt Protecţia Copilului Sector 3

Creşeîe aflate tn subordînea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 3 acordă servicii de îngrijire, supraveghere şi educaţie a copiilor de vârstă 
preşcolară, servicii care intră în responsabilitatea colectivităţii locale din care fac parte copilul 
şi familia sa.

în anul 2019, finanţarea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor publice pentru 
persoane adulte cu handicap de la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti se asigură din 
veniturile proprii ale acestora şi, în completare, din sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, după caz, în conformitate cu art.5 alin. (7) din 
Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat.

Costul mediu anual al cheltuielilor pentru fiecare copil reprezintă media anuală a 
cheltuielilor materiale efectuate pentru acordarea serviciilor, cheltuieli cu caracter 
funcţional, cheltuieli de personal, precum şi alte cheltuieli efectuate în anul precedent anului 
pentru care se stabileşte.

Având în vedere cheltuielile specifice diferite, precum şi raportarea la notele de 
fundamentare şi costurile medii lunare ale cheltuielilor efectuate în anul 2018 pentru 
serviciile sociale de protecţie a copilului, costurile medii lunare vor fi următoarele:

> Creşa „Titan"
>  Creşa „Potcoava"
>  Creşa „Ghiocelul"
>  Creşa „Greieraşul"
>  Centrele de Zi „Lizuca" şi „Micul Prinţ"

1628,85 îei/iună/copi! 
1225.04 lei/fună/copH 
2359.79 lei/lună/copii 
1696.53 lei/lună/copil 
2506.28 lei/lună/copil

Ţinând cont de cele prezentate, precum şi de raportul de specialitate nr. 
52756/16.05.2019 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, 
am iniţiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al 
Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016.679 în scopul 
îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot II dezvăluite unor terţi în bazatului temei lega! justificat. Vâputeîi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul 
UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1
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ANEXA la

HOTĂRÂREA CLS SECTOR 3 NR.............../2019

Costul mediu lunar al cheltuielilor pentru copiii care beneficiază de serviciile de tip creşe 

din cadrul Direcţia Generală De Asistenţă Socială Şi Protecţia Copilului Sector 3.

I. Creşa „Titan” 1628.85 lei/lună/copil

2. Creşa „Potcoava” 1225.04 lei/lună/copil

3, Creşa „Ghiocelul” 2359.79 lei/lună/copil

4. Creşa „Greieraşul” 1696.53 lei/lună/copil

5. Centrele de Zi „Lizuca” şi „Micul Prinţ” 2506.28 lei/lună/copil

Pe baza costului mediu lunar al cheltuielilor se decontează cheltuielile efectuate de Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC, 
IOANA FRÂNCU
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor 

pentru copiii care beneficiază de serviciile de tip crese din cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3

în condiţiile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare, responsabilitatea pentru creşterea şi 

asigurarea dezvoltării copilului revine în primul rând părinţilor, iar în subsidiar responsabilitatea 

revine colectivităţii locale din care face parte copilul şi familia sa.

Finanţarea activitatilor de servicii sociale pentru copilul care beneficiază de serviciile de 

îngrijire, supraveghere şi educaţie timpurie în cadrul creşelor se realizează de la:

a) , bugetul de stat, pe baza standardelor de cost pentru serviciile sociale, aprobate prin 

hotărâre a Guvernului,

b) bugetul judeţului, respectiv al sectorului municipiului Bucureşti - în completarea 

cuantumului prevăzut la lit. a), pentru acoperirea cheltuielilor de organizare şi funcţionare a 

serviciilor, din venituri proprii sau din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 

pentru echilibrarea bugetelor locale;

c) donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti, permise de lege.

în anul 2019, finanţarea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor publice pentru 

persoane adulte cu handicap de la nivelul judeţelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti se 

asigură din veniturile proprii ale acestora şi, în completare, din sume defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, după caz, în conformitate cu art.5 alin,(7) 

din Legea 50/2019, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, prin derogare de la 

prevederile art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 163/2001 privind 

reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări ulterioare şi 

prevederile art. 40 alin. (I) şi art. 51 alin. (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare,

Costul mediu anual al cheltuielilor pentru fiecare copil reprezintă media anuală a 

cheltuielilor materiale efectuate pentru acordarea serviciilor, cheltuieli cu caracter funcţional,

http://www.dgagpc3.ro
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t

cheltuieli de personal, precum si alte cheltuieli efectuate în anul precedent anului pentru care se 

stabileşte.

Având în vedere cheltuielile specifice diferite rezultate din respectarea prevederilor legale

şi a standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de protecţie a copilului propunem 

aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor, conform notelor de fundamentare şi cheltuielilor 

efectuate in anul 2018, astfel:

1. Creşa „Titan” 1628.85 îei/luna/copil

2. Creşa „Potcoava” 1225.04 lei/lună/copil

3. Creşa „Ghiocelul” 2359.79 lei/lună/copil

4. Creşa „Greieraşul” 1696,53 lei/lună/copil

: 5. ; Centrele de Zi „Lizuca” şi „Micul Prinţ” 2506.28 lei/lună/copil

Faţă de cele prezentate propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind stabilirea 

costului mediu lunar al cheltuielilor pentru copiii care beneficiază de servicii de îngrijire, 

supraveghere şi educaţie timpurie în cadrul creşelor din subordinea Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, începând cu data de 01 iunie 2019, pe baza 

mediei cheltuielilor lunare ale anului precedent, în condiţiile menţionate.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC, 
IOANA ERÂNCU

DIRECTOR EXECUTIV-DIRECŢIA JURIDICA, 
VASILE DOBRANIC]
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SITUAŢIA COSTULUI MEDIU / COPIL / LUNA PENTRU
CRESA TITAN

cheltuieli 2018 lei

DENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli 
efectuate din 

alocaţiile bugetare 
acordate de Consiliul 

Local Sector 3)

CHELTUIELI DE PERSONAL 3 947 307.00
TOTAL BUNURI SI SERVICII 830 020.17

Art. 20.01.0i Furnituri de birou 1 852.86
Art. 20.01.02 Materiale pentru curăţenie 37 965.93
Art. 20.01.03 încălzit, iluminat si forţa motrica 116 456.15
Art. 20.01.04 Apa, canal, salubritate 37 277.73
Art. 20.01.05 Carburanţi, lubrifianti -

Art. 20.01.06 Piese de schimb -

Art. 20.01.08 Posta, telecomunicaţii, radio, TV, internet 8 921.85
Art. 20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcţional -
Art. 20.01.30 Alte bunuri si servicii ptr Întreţinere si funcţionare 240 589.30
Art. 20.03.01 Hrana pentru oameni 355 167.09
Art. 20.04.01 Medicamente 511.20
Art. 20.04.02 Materiale sanitare 872.35
Art. 20,04.04 Dezinfectant! -

Art. 20.05.01 Uniforme si echipament -

Art. 20.05.03 Lenjerie si accesorii de pat -

Art. 20.05.30 Alte obiecte de inventar 30 277.31
Art. 20.06.01 Deplasări interne, detasari, transferări -

Art. 20.11 Cârti, publicaţii si materiale documentare -

Art. 20.12 Consultanta si expertiza
Art. 20.13 Pregătire profesionala -

Art. 20.14 Protecţia muncii 128.40
Art. 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii -

Art. 57 AJUTOARE SOCIALE 11 489.85
X O X AL CULL1 UXXiiljl 4 788 817.02

Nr. mediu copii 245
Cost mediu / copil / an 19 546.19

Cost mediu / copil / luna 1 628.85



NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND CALCULUL COSTULUI MEDIU / COPIL / LUNĂ
PENTRU CRESA " TITAN”

Art. 10
Art. 20.01.01
Art. 20.01.02

Art. 20.01.03
Art. 20.01.04
Art. 20.01.08

Art. 20,01.30

Art. 20.03.01
Art. 20.04.01

Art. 20.04.02

Art. 20.05.30
Art. 20.14
Art. 57,02.02

La calculul costului mediu s-a ţinut cont de cheltuielile de personal, în sumă de 3.947307 lei;
- s-a avut în vedere media lunară a consumului furniturilor de birou astfel: 154.40 lei / luna x 12 luni = 1.852,86 lei;

- media lunara a consumului materialelor de curăţenie ( detergent, clor, odorizante baie, mat.pt.curatat pardoseli, aragaz, vase, e tc) este de 3.163,83 lei, 
iar pe total an rezulta suma de 37.965,93 le i;
- media lunara a consumului de energie electrica precum si gaze naturale este de 9.704,68 lei/îuna x 12 luni, pe total an rezulta suma de 116.456,15 le i;
- s-a avut in vedere media lunara a consumului de apa astfel: 2.689,81 lei / luna x 12 luni = 37.277,73 lei;
- s-a avut in vedere media lunara pentru convorbirile telefonice, telefon mobil precum si servicii internet, astfel:
743,49 lei / luna x 12 luni -  8.921,85 lei;
- media lunara a consumurilor privind bunurile si serviciile pentru întreţinere si funcţionare este de 20.049,108 lei/lunax 12 luni, 
iar pe total an rezulta suma de 240.589,30 le i;
- media lunara privind alocaţiile de hrana necesare celor 245 copii este de 29.597,157 lei / luna x 12 luni, suma totala pe an fiind de 355.167,09 lei;
- media lunara a consumurilor de medicamente
este de 42,6 lei/luna x 12 luni, pe total an rezultând suma de 511,20 lei;
- media lunara a consumurilor de materiale sanitare ( pampersi, fese tifon, vata, alcool sanitar, apa oxigenata ,etc) 
este de 72,696 lei/luna x 12 luni, pe total an rezultând suma de 872,35 lei;
- suma totala necesara privind alte obiecte de inventar este de 30.277,31 lei/ an;
- suma totala necesara protecţia muncii pe total an este de 128,40 lei
- necesarul de ajutoare sociale in natura (prod.igiena personala, etc.) a fost stabilită pe baza consumurilor lunare 
astfel că pe total an rezultă un consum de 11.489,85 le i;

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC, întocmit,
Sef Serviciu Cantabilitate - Salarizare 

Nebunu



SITUAŢIA COSTULUI MEDIU/COPIL/LUNA PENTRU
CRESA POTCOAVA

cheltuieli 2018 iei

DENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli 
efectuate din 

alocaţiile bugetare 
acordate de Consiliul 

Local Sector 3)
CHELTUIELI DE PERSONAL 2 844 200.00
TOTAL BUNURI SI SERVICII 893 957.46

Art. 20.01.01 Furnituri de birou 6 559.77
Art. 20.01.02 Materiale pentru curăţenie 51 336.62
Art. 20.01.03 încălzit, iluminat si forţa motrica 161 054.89
Art. 20.01.04 Apa, canal, salubritate 34 972.97
Art. 20.01.05 Carburanţi, lubrifiant! ~

Art. 20.01.06 Piese de schimb -

Art. 20.01.08 Posta, telecomunicaţii, radio, TV, internet 1 877.85
Art. 20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcţional -

Art. 20.01.30 Alte bunuri si servicii ptr întreţinere si funcţionare 206 265.75
Art. 20.03.01 Hrana pentru oameni 342 185.01
Art. 20.04.01 Medicamente 2 252.42
Art. 20.04.02 Materiale sanitare 3 318.88
Art. 20.04.04 Dezinfectând -

Art. 20.05.01 Uniforme si echipament -

Art. 20.05.03 Lenjerie si accesorii de pat 2 318.80
Art. 20.05.30 Alte obiecte de inventar 80 887.76
Art. 20.06.01 Deplasări interne, detaşară, transferară -

Art. 20.11 Cârti, publicaţii si materiale documentare -
Art. 20.12 Consultanta si expertiza
Art. 20.13 Pregătire profesionala -

Art. 20.14 Protecţia muncii 128.40
Art. 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 798.34

A rt 57 AJUTOARE SOCIALE 10 449.87
TOTAL CHELTUIELI 3 748 607.33

Nr, mediu copii 255
Cost mediu / copii / an 14 700.42

Cost mediu / copii / luna 1 225.04



NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND CALCULUL COSTULUI MEDIU / COPIL / LUNĂ
PENTRU CRESA " POTCOAVA'1

Art. 10 
Art. 20.01.01 
Art. 20.01.02

Art. 20.01.03 
Art. 20,01.04 
Art. 20.01.08

Art. 20.0130

Art. 20.03.01 
Art. 20.04.01 
Art. 20.04.02

Art. 20.05.03 
Art. 20.05.30 
Art. 20.14 
Art. 20.30.30 
Art. 57.02.02

La caicului costului mediu s-a îinut cont de cheltuielile de personal, în sumă de 2.844.200 lei;
- s-a avut în vedere media lunară a consumului furniturilor de birou astfel: 546,65 Iei / luna x 12 luni = 6.559,77 lei;
- media lunara a consumului materialelor de curăţenie ( detergent, clor, odorizante baie, mat.pt.curatat pardoseli, aragaz, vase, etc) este de 4.278,05 
lei/luna x 12 luni, iar pe total an rezulta suma de 51.336,62 le i;
- media lunara a consumului de energie electrica precum si gaze naturale este de 13.421,24 lei/luna x 12 luni, pe total an rezulta suma de 161.054,89 le i;
- s-a avut in vedere media lunara a consumului de apa astfel: 2.914,41 lei / luna x 12 luni = 34.972,97 lei;
- s-a avut in vedere media lunara pentru convorbirile telefonice, telefon mobil precum si servicii internet, astfel:
156,49 lei / luna x 12 luni = 1.877,85 lei;
- media lunara a consumurilor privind bunurile si serviciile pentru intretinere si funcţionare este de 17.188,81 lei/luna x 12 luni, 
iar pe total an rezulta suma de 206.265,75 le i;
- media lunara privind alocaţiile de hrana necesare celor 255 copii este de 28.515,42 lei/luna, suma totala pe an fiind de 342,185,01 lei;
- media lunara a consumurilor de medicamente este de 187,70 lei/ luna x 12 luni = 2.252,42 lei;
- media lunara a consumurilor de materiale sanitare ( fese tifon, vata, alcool sanitar, apa oxigenata ,etc ) 
este de 276,57 lei/luna x 12 luni, pe total an rezultând suma de 3.318,88 lei;
- suma totala necesara privind lenjerie si accesorii de pat pe total an este de 2.318,80 lei;
- suma totala necesara privind alte obiecte de inventar pe total an este de 80.887,76 lei;
- suma totala necesara pentru protecţia muncii pe total an este de 128,40 lei;
- suma totala necesara pentru alte cheltuieli cu bunuri si servicii pe total an este de 798.34 lei;
- necesarul de ajutoare sociale in natura (prod.igiena personalajucarii etc.) a fost stabilită pe baza consumurilor lunare 
astfel că pe total an rezultă un consum de 10.449,87 lei.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC 
IOANA CU



SITUAŢIA COSTULUI M EDIU/COPIL/LUNA PENTRU
CRESA GHIOCELUL

cheltuieli 2018 iei

DENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli 
efectuate din 

alocaţiile bugetare 
acordate de Consiliul 

Local Sector 3)

CHELTUIELI DE PERSONAL 2 104 882.00
TOTAL BUNURI SI SERVICII 420 755.67

Art. 20.01.01 Furnituri de birou 6 643.27
Art. 20.01.02 Materiale pentru curăţenie 30 920.99
Art. 20.01.03 încălzit, iluminat si forţa motrica 36 457.86
Art. 20.01.04 Apa, canal, salubritate 19 454.48
Art. 20.01.05 Carburanţi, lubrifianti -
Art, 20.01,06 Piese de schimb -

Art. 20.01.08 Posta, telecomunicaţii, radio, TV, internet 2 946.91
Art. 20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcţional -

Art. 20.01.30 Alte bunuri si servicii ptr intretinere si funcţionare 179 736.78
Art. 20.03.01 Hrana pentru oameni 141 592.45
Art. 20.04.01 Medicamente 941,43
Art, 20.04.02 Materiale sanitare 2 061.50
Art. 20.04.04 Dezinfectant! -

Art. 20,05.01 Uniforme si echipament -
Art, 20.05.03 Lenjerie si accesorii de pat -
Art. 20.05.30 Alte obiecte de inventar -

Art. 20.06.01 Deplasări interne, detasari, transferări -
Art. 20.11 Cârti, publicaţii si materiale documentare -
Art. 20.12 Consultanta si expertiza
Art. 20.13 Pregătire profesionala -
Art, 20.14 Protecţia muncii -

Art. 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii -

Art. 57 AJUTOARE SOCIALE 22 935.39
TOTAL CHELTUIELI 2 548 573.06

Nr. mediu copii 90
Cost mediu / copii / an 28 317.48

Cost mediu / copil / luna 2 359.79



NOTA 0E FUNDAMENTARE PRIVIND CALCULUL COSTULUI MEDIU / COPIL / LUNĂ

PENTRU CRESA " GHIOCELUL "

Art. 10
Art. 20.01.01
Art. 20.01.02

Art. 20.01.03
Art. 20.01,04
Art. 20.01.08
Art. 20.01.30
A rt 20.03.01
Art. 20.04.01
Art, 20.04.02
Art. 57.02.02

La calculul costului mediu s-a ţinut cont de cheltuielile de personal, în sumă de 2.104.882 lei;
- media lunara privind furniturile de birou este de 553,60 lei/luna x 12 luni, total an 6.643,27 lei;
- media lunara a consumului materialelor de curăţenie ( detergent, clor, odorizante baie, matptcuratat pardoseli, aragaz, vase, e tc) este de 2.576,75 
lei/luna x 12 luni -  30.920,99 lei;
- media lunara a consumului incalzire,iluminat si forţa motrica este de 3.038,155 lei/luna x 12 luni ~ 36.457,86 lei
- media lunara a consumului de apa, canal, salubritate este de 1.621,21 lei/luna = 19.454,48 lei;
- media lunara servicii posta,telecomunicaţii,radio,tv, internet este de 245,58 lei/luna x 12 luni -  2.946,91 lei;
- media lunara a consumurilor privind bunurile si serviciile pentru intretinere si funcţionare este de 14.978,06 lei/luna x 12 luni = 179,736,78 lei;
- media lunara privind alocaţiile de hrana necesare celor 90 copii este de 11.799, lei/ lima x 12 luni =141.592,45 lei;
- media lunara consumului de medicamente este de 78,45 lei/luna x 12 luni = 941,43 lei;
- media lunara a consumului de materiale sanitare este de 171,79 lei x 12 luni = 2.061,50 lei;
- necesarul de ajutoare sociale in natura (prod.igiena personala, jucării etc.) a fost de 22.935,39 lei.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC, întocmit,
Sef Serviciu C mtabilitate - Salarizare 

men Nebunu



SITUAŢIA COSTULUI M EDIU/COPIL/LUNA PENTRU
CRESA GREIERASUL

cheltuieli 2018 lei

DENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli 
efectuate din 

alocaţiile bugetare 
acordate de 

Consiliul Local 
Sector 3)

CHELTUIELI DE PERSONAL 2 282 181.00
TOTAL BUNURI SI SERVICH 435 420.37

Art. 20.01.01 Furnituri de birou 14 378.63
Art. 20.01.02 Materiale pentru curăţenie 38 297.62
Art. 20.01.03 încălzit, iluminat si forţa motrica 59 382.58
Art. 20.01.04 Apa, canal, salubritate 21 192.90
Art. 20.01.05 Carburanţi, lubrifiant! -

Art. 20.01.06 Piese de schimb -

Art. 20.01.08 Posta, telecomunicaţii, radio, TV, internet 4 840.08

Art. 20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter 
funcţional -

Art. 20.01.30 Alte bunuri si servicii ptr intretinere si funcţionare 111 858.25

Art. 20.03.01 Hrana pentru oameni 179 360.86
Art. 20.04.01 Medicamente 788.45
Art. 20.04.02 Materiale sanitare 1 302.04
Art. 20.04.04 Dezinfectant! -
Art. 20.05.01 Uniforme si echipament -

Art. 20.05.03 Lenjerie si accesorii de pat -

Art. 20.05.30 Alte obiecte de inventar -
Art. 20.06.01 Deplasări interne, detasari, transferări -

Art. 20,11 Cârti, publicaţii si materiale documentare -

Art. 20.12 Consultanta si expertiza
Art. 20.13 Pregătire profesionala -
Art. 20.14 Protecţia muncii -

Art. 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 4 018.96
Art. 57 AJUTOARE SOCIALE 30 770.26

TOTAL CHELTUIELI 2 748 371.63
Nr. mediu copii 135

Cost mediu / copil / an 20 358.31
Cost mediu / copil / luna 1 696.53



NOTA 0E  FUNDAMENTARE PRIVIND CALCULUL COSTULUI MEDIU / COPIL / LUNĂ

PENTRU CRESA " GREIERASUL "

A rt 10
Art. 20.01.01
Art. 20.01.02

Art. 20.01.03
Art. 20.01.04
Art. 20.01.08
Art. 20.01.30
Art. 20.03.01
Art. 20.04.01
Art. 20.04.02
Art. 20,30,30
Art. 57.02.02

La calculul costului mediu s-a ţinut cont de cheltuielile de personal, în sumă de 2,282.181 lei;
- media lunara privind furniturile de birou este de 1.198,22 lei/luna x 12 luni, total an 14.378,63 lei;
- media lunara a consumului materialelor de curăţenie ( detergent, clor, odorizante baie, mat.pt.curatat pardoseli, aragaz, vase, etc) este de 3.191,47 
lei/luna x 12 luni = 38.297,62 lei;
- media lunara a consumului incalzire,iluminat si forţa motrica este de 4.948,55 lei/luna x 12 luni -59.382,58 lei;
- media lunara a consumului de apa, canal, salubritate este de 1.766,07 lei/luna X 12 luni = 21,192,90 lei;
- media lunara servicii posta,telecomunicaţii,radio,tv, internet este de 403,34 lei/luna x 12 luni -  4.840,08 lei;
- media lunara a consumurilor privind bunurile si serviciile pentru Întreţinere si funcţionare este de 9,321,52 lei/luna x 12 luni= 111.858,25 lei;
- media lunara privind alocaţiile de hrana necesare celor 135 copii este de 14.946,74 lei/ luna x 12 luni — 179.360,86 lei;
- media lunara consumului de medicamente este de 65,70 lei/luna x 12 luni = 788,45 lei;
-media lunara a consumului de materiale sanitare este de 108,50 lei x 12 luni = 1.302,04 lei;
- media lunară a cheltuielilor cu bunuri si servicii este de 334,91 lei/iuna x 12 luni = 4.018,96 lei;
- necesarul de ajutoare sociale in natura (prod.igiena personala, jucării etc.) a fost de 30.770,26 lei.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC, 
IOANAFRANCU Sef Serviciu ilitate - Salarizare 

Nebunu



SITUAŢIA COSTULUI MEDIU / COPIL / LUNA PENTRU 
CENTRELE DE ZI "LIZUCA" si "MICUL PRINŢ"

cheltuieli 2018 __________________________________________________ [ei

DENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli 
efectuate din 

alocaţiile bugetare 
acordate de Consiliul

CHELTUIELI DE PERSONAL 1.523,530.00
TOTAL BUNURI SI SERVICII 257.827.44

Art. 20.01.01 Furnituri de birou 1,576.25
Art. 20.01,02 Materiale pentru curăţenie 26,492.93
Art. 20.01.03 încălzit, iluminat si forţa motrica 31,676.82
Art. 20.01.04 Apa, canal, salubritate 10.727.93
Art. 20.01.05 Carburanţi, lubrifiant! -

Art. 20.01.06 Piese de schimb -

Art. 20.01.08 Posta, telecomunicaţii, radio, TV, internet 1.577.60
Art. 20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcţional
Art. 20.01.30 Alte bunuri si servicii ptr intretinere si funcţionare 132,978.84
Art, 20.03.01 Hrana pentru oameni 47,040.42
Art. 20.04.01 Medicamente 1,566.36
Art. 20.04.02 Materiale sanitare 4.190.29
Art. 20.04.04 Dezinfectant! -

Art. 20.05.01 Uniforme si echipament
Art, 20.05.03 Lenierie si accesorii de pat -

Art. 20.05.30 Alte obiecte de inventar _

Art. 20.06.01 Deplasări interne, detasari, transferări -

Art. 20.11 Cârti, publicaţii si materiale documentare -

Art. 20.12 Consultanta si expertiza
Art. 20.13 Pregătire profesionala -

Art. 20.14 Protecţia muncii
Art. 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii -

Art. 57 AJUTOARE SOCIALE 23,162.91
TOTAL CHELTUIELI 1,804,520.35

Nr. mediu copii 60
Cost mediu / copil / an 30,075.34

Cost mediu / copil / luna 2.506.28



NOTĂ DE FUNDAMENTARE PRIVIND CALCULUL COSTULUI MEDIU / COPIL / LUNĂ 
CENTRELE DE ZI "LIZUCA” SI "MICUL PRINŢ"

V *

Art. 10 
Art. 20.01.01 
Art. 20.01.02

Art. 20.01.03

Art. 20.01.04 
Art. 20.01.08 
Art. 20.01.30

Art. 20.03.01 
Art. 20.04.01 
Art. 20.04.02

Art. 57,02.02

La calculul costului mediu s-a ţinut cont de cheltuielile de personal, în sumă de 1.523.530 lei;
- s-a avut în vedere media lunară a consumului furniturilor de birou astfel: 131,354 lei / luna x 12 luni = 1.576,25 Iei;
- media lunară a consumului materialelor de curăţenie (detergent, lavete, clor, mănuşi şi saci menajeri, etc.) 
este de 2.207,74 lei/lună x 12 luni, iar pe total an rezultă suma de 26.492,93 lei;
- media lunară a consumului de energie electrică, gaze naturale şi apă este de 2.639,735 lei/luna x 12 luni, iar pe total an rezultă suma de 
31.676,82 lei;
- s-a avut în vedere media lunară a consumului de apă astfel: 893,994 lei/lună x 12 luni -  10.727,93 lei

- s-a avut în vedere media lunară pentru convorbirile telefonice, telefon mobil astfel; 131,47 lei / luna x 12 luni — 1.577,60 lei;
- media lunară a consumurilor privind bunurile pentru întreţinere şi funcţionare este de 11.081,57 lei/luna x 12 luni, 
rezultând astfel un consum pe total an de 132.978,84 lei;

- media lunară privind alocaţiile de hrană necesare celor 60 copii este de 3.920,04 lei/luna x 12 luni, consumul pe total an fiind de 47.040,42 lei
- media lunară privind consumul de medicamente este de 130,53 lei/luna x 12 luni, suma anuală fiind de 1.566,36 iei;
- media lunară a consumurilor de materiale sanitare (fese tifon, vată, alcool sanitar, apă oxigenată, etc.) 
este de 349,19 lei/luna x 12 luni rezultând astfel un consum total an de 4.190,29 lei;
- necesarul de ajutoare sociale în natura (prod.igiena personala, rechizite, tabere, etc.) a fost stabilită pe baza consumurilor lunare 
astfel că pe total an rezultă un consum de 23.162,91 lei.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC, întocmit,
iîSef Serviciu Contabilitate - Salarizare

en.Nebunu
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Stimate Domnule Primar,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să ne sprijiniţi în introducerea pe 

ordinea de zi a Consiliului Local al Sectorului 3 a unui proiect de hotărâre privind aprobarea 

costului mediu lunar al cheltuielilor pentru copiii care beneficiază de serviciile de tip creşe 

din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3.

In acest sens, vă înaintăm proiectul de hotărâre la care facem referire mai sus şi raportul 

de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3.

Vă mulţumim pentru sprijinul acordat,

http://www.dgas

