
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru copiii 

care beneficiază de o măsură de protecţie specială în cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite deLegea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 
intru nit în şedinţă ordinară, azi 29.05.2019

Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 415544/CP/20.05.2019 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 52762/16.05.2019 al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 3;
- Adresa nr. 52765/16.05.2019 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 3, înregistrată cu nr, 415417/CP/20.05.2019;
In conformitate cu prevederile:

- Art 5 alin (7) din Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
- Art. 127 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;
- HG 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;

- Ordinului nr, 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru 
serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie 
specială;

- Ordinului nr. 26/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru 
serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecţie 
specială;

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. (î) si art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:î

Art.l. Se aprobă, începând cu data de 01.06.2019, costul mediu lunar al 
cheltuielilor pentru copiii care beneficiază de o măsură de protecţie specială în cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, conform 
Anexei 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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la proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru copiii care 
beneficiază de o măsură de protecţie specială în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi

Protecţia Copilului Sector 3

Potrivit 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 şî familia sa.

Astfel, în structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 
3 funcţionează mai multe centre având ca misiune prevenirea abandonului şi a separării copilului preşcolar 
de familia sa, instituţionalizarea copiilor cu dizabilităţi fizice sau mentale din Sectorul 3, recuperarea copiilor 
cu dizabilităţi, resociaiizarea copiilor cu vârstă de până la 18 ani etc.

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.

Costul mediu anual al cheltuielilor pentru fiecare copil reprezintă media anuală a cheltuielilor 
materiale efectuate pentru acordarea drepturilor prevăzute de lege, cheltuieli cu caracterfunctional, cheltuieli 
de personal, precum si alte cheltuieli efectuate in anul precedent anului pentru care se stabileşte.

Având în vedere cheltuielile specifice diferite, precum şi raportarea la notele de fundamentare şi a 
costurile medii lunare a cheltuielilor efectuate în anul 2018, costurile medii lunare ale cheltuielilor pentru copiii 
care beneficiază de o măsură de protecţie specială în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 3, vor fi:

>  Centrul de Zi „Licurici"
>  Centrul de Plasament „Pinocchio"
>  Complex de Servicii „Crinul Alb"
>  Complex de Servicii "Pistruiatul" 

Complex de Servicii "Casa Noastra"
>
>
>
>

Asistenţă Maternală
Centrul de îngrijire în Apartamente de Tip Familial 
Centrul de Integrare socîo-profesională a Tinerilor cu Varsta peste 18 ani 
Centrul de Primire in Regim de Urgenţă 
Ţinând cont de cele prezentate, precum şi de raportul de specialitate nr. 52762/16.05.2019 al Direcţiei 

Generate de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Şec-ţoN^m  iniţiat prezentul proiect de hotărâre, pe care 
îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului

5159.64 lei/lună/copil 
8776.87 lei/lună/copil 
9220.25 lei/lună/copil. 
4697.04 lei/iună/copil 
9019.28 lei/lună/copil 
3109.80 lei/lună/copil 
7452.74 lei/lună/copil 
6.231.16 lei/lună/tanar 
9751.95 lei/lună/copil

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul 
îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot ti dezvăluite unor terţi în baza unul temei legal justificat. Vă puteţi 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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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor 

pentru copiii care beneficiază de o măsură de protecţie specială în cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3

i direcţia g enerală  de
I ASISTENŢĂ SOCIALA Şl

PROIECŢIA C0PU.ULUJ 
si-ci o?n

REGISTRATURA
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în condiţiile Legii nr, 272/2004 privind proteţia 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 activităţilor de prevenire a separării copilului de părinţii săi şi a protecţiei 

speciale a copilului lipsit temporar sau definiv de ocrotirea părinţilor se asigură de către:

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.

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

cheltuielilor materiale efectuate pentru acordarea drepturilor prevăzute de lege, cheltuieli cu 

caracter funcţional, cheltuieli de personal, precum şi alte cheltuieli efectuate în anul precedent 

anului pentru care se stabileşte.

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. (1) şi art. 51 alin, (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi

http://www.dgaspc3.r0


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

ulterioare,

Având în vedere cheltuielile specifice diferite rezultate prin respectarea prevederilor legale
şi a standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de protecţie a copilului propunem, 
Începând cu 01.06.2019, aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor, conform notelor de 
fundamentare şi cheltuielilor efectuate în anul 2018, astfel:

1. Centrul de Zi „Licurici” 5159.64 lei/lună/copil
2. Centrul de Plasament „Pinocchio” 8776.87 lei/lună/copil
3. Complex de Servicii „Crinul Alb” 9220.25 lei/lună/copil.
4. Complex de Servicii "Pistruiatul” 4697,04 lei/lună/copil
5. Complex de Servicii ”Casa Noastră” 9019.28 lei/lună/copil
6. Asistenţă Matemală 3109.80 lei/lună/copil
7. Centrul de îngrijire în Apartamente de Tip Familial 7452.74 lei/lună/copil

; 8. Centrul de Integrare Socio-profesională a Tinerilor cu 
Vârstă peste 18 ani

6.231.16 lei/lună/tanar

9. Centrul de Primire in Regim de Urgenţă 9751.95 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, pentru serviciile sociale
oferite copiilor proveniţi din alte comunităţi locale.

Faţă de cele prezentate propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind stabilirea 
costului mediu lunar al cheltuielilor pentru copiii care beneficiază de o măsură de protecţie 
specială la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, începând cu data 
de 01 iunie 2019, pe baza mediei cheltuielilor lunare ale anului precedent.

DIRECTOR EXECUTIV DPC, 
ALEXANDRU PĂSCĂLIN

DIRECTOR EXECUTIV-DIRECŢIA JURIDICA, 
VASILE DOBRANICI



ANEXA la

HOTARAREA CLS SECTOR 3 NR..................../2019

Costul mediu lunar al cheltuielilor 
pentru copiii care beneficiază de o măsură de protecţie speciala

din cadrul Direcţia Generală de Asistenţă Social şi Protecţia Copilului Sector 3.

1. ! Centrul de Zi „Licurici” 5159.64 lei/lună/copil

2. Centrul de Plasament „Pinocchio” 8776.87 lei/lună/copil

3. Complex de Servicii „Crinul Alb” 9220.25 lei/lună/copil.

4. Complex de Servicii "Pistruiatul” 4.697.04 lei/lună/copil

5. Complex de Servicii "Casa Noastra” 9019.28 lei/lună/copil

6. Asistenţă matemala 3109.80 lei/lună/copil

7. Centrul de îngrijire în Apartamente de Tip Familial 7452.74 lei/lună/copil

8* Centrul de Integrare Socio-profesionala a Tinerilor cu 

Vârsta peste î 8 ani

6,231.16 lei/lună/tanar

9. Centrul de Primire în Regim de Urgenţă 9751.95 lei/lună/copil

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

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC, 
IOANA FRÂNCU



SITUAŢIA COSTULUI M EDIU/COPIL/LUNA PENTRU

CENTRUL DE ZI "L IC U R IC I"

cheltuieli 2018 __________ iei

DENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli 
efectuate din alocaţiile 

bugetare acordate de 
Consiliul Local Sector 

3)
CHELTUIELI DE PERSONAL 542 160.00
TOTAL BUNURI SI SERVICII 262 839.70

Art. 20.01.01 Furnituri de birou 3 240.52
Art. 20.01.02 Materiale pentru curăţenie 6 815,82
Art. 20.01.03 încălzit, iluminat si forţa motrica 39 264.73
Art, 20.01,04 Apa, canal, salubritate 10 426.55
Art. 20.01.05 Carburanţi, lubrifiant! -

Art. 20.01.06 Piese de schimb -

Art, 20,01.08 Posta, telecomunicaţii, radio, TV, internet 4 585.30

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

Art. 20.01.30 Alte bunuri si servicii ptr întreţinere si funcţionare 165 538.45

Art. 20.03,01 Hrana pentru oameni 22 326.88
Art, 20.04.01 Medicamente 551.56
Art. 20.04.02 Materiale sanitare 87.16
Art. 20.04.04 Dezinfectant! -

Art. 20.05.01 Uniforme si echipament 6 077.76
Art. 20.05.03 Lenjerie si accesorii de pat 970.98
Art. 20.05.30 Alte obiecte de inventar 2 953,99
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 61 819.79
TOTAL CHELTUIELI 866 819.49

Nr. mediu copii 14
Cost mediu / copil / au 61 915.68

Cost mediu / copil / luua 5 159.64



NOTĂ DE FUNDAMENTARE PRIVIND CALCULUL COSTULUI MEDIU / COPIL / LUNĂ
PENTRU CENTRUL DE ZI

"LICURICI"

Aii:. 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. 20.05.01
Art. 20,05.03
Art 20.05.30
Art. 57.02.02

La calculul costului mediu s-a ţinut cont de cheltuielile de personal, în sumă de 542,160 lei
- s-a avut în vedere media lunară a consumului furniturilor de birou astfel: 270,04 lei / luna x 12 luni = 3.240,526 lei;

- media lunară a consumului materialelor de curăţenie (detergent, îavete, clor, mănuşi şi saci menajeri, etc.)
567,98 lei/lună x 12 luni, iar pe total an rezultă suma de 6.815,82 lei;
- media lunară a consumului de en, electrică precum şi gaze naturale este de 3.272,06 lei/luna x 12 luni, iar pe total an rezultă suma de 39.264,73 ie i;
- s-a avut în vedere media lunară a consumului de apă astfel: 868,88 lei/lună x 12 luni -  10.246,55 lei;
- necesarul anual pentru convorbirile telefonice, telefon mobil a fost de 4.585,30 lei;
- media lunară a consumurilor privind bunurile pentru întreţinere şi funcţionare este de 13.794,87 lei/luna x 12 luni, 
rezultând astfel un consum pe total an de 165.538,45 lei;
- media lunară privind alocaţiile de hrană necesare celor 20 copii este de 1.860,57 lei/luna x 12 luni, consumul pe total an fiind de 22.326,88 lei;
- suma anuală necesară consumului de medicamente este de 551,56 lei;
- suma anuală destinată consumurilor de mat, sanitare (pampersi, fese tifon, vată, alcool sanitar, apă oxigenată, etc.) este de 87,16 lei;
- necesarul anual pentru consumul de uniforme si echipament este in suma de 6.077,76 lei;
- necesarul anual pentru lenjerie si accesorii de pat este in suma de 970,98 lei;
- necesarul anual pentru cheltuielile cu alte obiecte de inventar este in suma de 2.953,99 lei;
- necesarul de ajutoare sociale in natura (prod.igiena personala, rechizite, tabere, etc.) a fost stabilită pe baza consumurilor lunare 
astfel că pe total an rezultă un consum de 61.819,79 lei.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC,



SITUAŢIA COSTULUI M EDIU/COPIL/LUNA PENTRU
CENTRUL DE PRIMIRE IN REGIM DE URGENTA COPII STRĂZII

cheltuieli 2018 lei

DENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli efectuate 
din alocaţiile bugetare 

acordate de Consiliul Local 
Sector 3)

CHELTUIELI DE PERSONAL 1 271 793.00
TOTAL BUNURI SI SERVICII 241 892.31

Art. 20.01.01 Furnituri de birou 2 956.94
Art. 20.01.02 Materiale pentru curăţenie 18 118.75
Art. 20,01.03 încălzit, iluminat si forţa motrica 16 942.30
Art. 20.01.04 Apa, canal, salubritate 10 372.06
Art. 20.01.05 Carburanţi, lubrifîanti -

Art. 20.01.06 Piese de schimb -

Art. 20.01.08 Posta, telecomunicaţii, radio, TV, internet 5 663.89

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

Art. 20.01,30 Alte bunuri si servicii ptr intre tinere si 
funcţionare 136 112.71

Art. 20.03.01 Hrana pentru oameni 45 696.31
Art. 20.04.01 Medicamente 1 460,64
Art. 20.04.02 Materiale sanitare 2 912.31
Art. 20.04.04 Dezinfectanti -
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 1 556,40

Art. 20,30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 100,00
Art. 57 AJUTOARE SOCIALE 241 664.81

TOTAL CHELTUIELI 1 755 350.12
Nr. mediu copii 15

Cost mediu / copil / an 117 023.34
Cost mediu / copil / luna 9 751.95



&

NOTĂ DE FUNDAMENTARE PRIVIND CALCULUL COSTULUI MEDIU /  COPIL / LUNĂ 
CENTRUL DE PRIMIRE IN REGIM DE URGENTA

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. 20.14 
Art. 20.30.30 
Art. 57.02.01

Art. 57.02.02

La calcului costului mediu s-a ţinut cont de cheltuielile de personal, în sumă de 1.271.793 lei;
-s-a avut în vedere media lunară a consumului furniturilor de birou astfel: 246,42 Iei / luna x 12 luni -  2.956,94 lei;

- media lunară a consumului materialelor de curăţenie (detergent, lavete, clor, mănuşi şi saci menajeri, etc.) 
este de 1.509,90 lei/lună x 12 luni, iar pe total an rezultă suma de 18.118,75 lei;
- media lunară a consumului de energie electrică, gaze naturale şi apă este de 1.411.86 lei/luna x 12 luni, iar pe total an rezultă suma de 16.942,30 lei;
-s-a avut în vedere media lunară a consumului de apă astfel: 864,34 lei/lună x 12 luni — 10.372,06 lei

- s-a avut în vedere media lunară pentru convorbirile telefonice, telefon mobil astfel: 471,99 lei / luna x 12 luni = 5.663,89 lei;
- media lunară a consumurilor privind bunurile pentru întreţinere şi funcţionare este de 11.342,73 lei/luna x 12 luni, 
rezultând astfel un consum pe total an de 136.112,71 lei;
- media lunară privind alocaţiile de hrană necesare celor 15 copii este de 3.808,03 lei/luna x 12 luni, consumul pe total an fiind de 45.696,31 lei;
- media lunară privind consumul de medicamente este de 121,72 lei/luna x 12 luni, suma anuală fiind de 1.460,64 lei;
- media lunară a consumurilor de materiale sanitare (fese tifon, vată, alcool sanitar, apă oxigenată, etc.) 
este de 242,692 lei/luna x 12 luni rezultând astfel un consum total an de 2.912,31 lei;
- suma totala privind cheltuielile protecţia muncii este de 1.556,40 lei;
- suma totala privind alte cheltuieli cu bunuri si servicii este de 100 lei;
- media lunară privind ajutorul în numerar, reprezentând bani de buzunar şi alocaţii reintegrare, conform Legii 326/08.07.2003 este de 3.186,4 lei/luna x 12 luni 
totalul fiind de 38.236,80 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 203.428,81 lei.

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

Nebunu



SITUAŢIA COSTULUI MEDIU / COPIL / LUNĂ PENTRU

CENTRUL DE PLASAMENT "PINOCCHIO"

cheltuieli 2018 lei

DENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli 
efectuate din alocaţiile 

bugetare acordate de 
Consiliul Local Sector 

3)
CHELTUIELI DE PERSONAL 1 846 276.00
TOTAL BUNURI SI SERVICII 394 078.66

Art. 20.01.01 Furnituri de birou 8 902.17
Art. 20.01.02 Materiale pentru curăţenie 20 906,79
Art. 20.01.03 încălzit, iluminat si forţa motrica 59 898.34
Art. 20.01.04 Apa, canal, salubritate 14 863.48
Art. 20.01.05 Carburanţi, lubrifiant! -
Art. 20.01.06 Piese de schimb -
Art. 20.01.08 Posta, telecomunicaţii, radio, TV, internet 1 630.29

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

Art. 20.01,30 Alte bunuri si servicii ptr intretinere si funcţionare 163 094.45

Art. 20.03.01 Hrana pentru oameni 114 613.06
Art. 20.04.01 Medicamente 7 467.81
Art. 20.04.02 Materiale sanitare 2 477.27
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 225.00
Art 57nCmâ 1» J  / AJUTOARE SOCIALE 287 384.87

TOTAL CHELTUIELI 2 527 739.53
Nr. mediu copii 24

Cost mediu / copil l an 105 322.48
Cost mediu / copii / luna 8 776.87



t

NOTĂ DE FUNDAMENTARE PRIVIND CALCULUL COSTULUI MEDIU / COPIL / LUNĂ 
PENTRU CENTRUL DE PLASAMENT 

"PINOCCHIO"

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. 20.30.30 
Art. 57.02

La calculul costului mediu s-a ţinut cont de cheltuielile de personal, în sumă de 1.846.276 lei;
-s-a avutînvedere media lunară aconsumului furniturilor de birou astfel: 741,85 lei/luna x 12 luni — 8.902,17 lei;
- media lunară a consumului materialelor de curăţenie (detergent, clor, mat.pt.curatat pardoseli, aragaz, vase, clor, etc.) 
este de 1,742,23 lei/lună x 12 luni, iar pe total an rezultă suma de 20.906,79 lei;
- media lunară a consumului de en. electrică precum şi gaze nat. este de 4.991,52 lei/luna x 12 luni, iar pe total an rezultă suma de 59.898,34 lei;
- s-a avut în vedere media lunară a consumului de apă astfel; 1.238,62 lei/lună x 12 luni = 14.863,48 lei;

-s-a avutînvedere media lunară pentru convorbirile telefonice, telefon mobil astfel: 135,86 lei / lunax 12 luni -  1.630,29 lei;
- media lunară a consumurilor privind bunurile pentru întreţinere şi funcţionare este de 13.591,207 lei/luna x 12 luni, rezultând astfel un consum 
pe total an de 163.094,45 lei;
- media lunară privind alocaţiile de hrană necesare celor 24 de copii este de 9.551,09 lei/luna x 12 luni, consumul pe total an fiind de 114.613,06 lei;
- media lunară privind consumul de medicamente este de 622,32 lei/luna x 12 luni, suma anuală fiind de 7,467,81 lei;
- media lunară a consumurilor de materiale sanitare (pampersi, fese tifon, vată, alcool sanitar, apă oxigenată, etc.) 
este de 206,43 lei/luna x 12 luni rezultând astfel un consum total an de 2.477,27 lei;
- suma totală pentrualte cheltuieli cu bunuri si servicii pe total an este de 225 lei;
- necesarul de ajutoare sociale in numerar si in natura (prod.igiena personala, rechizite, tabere, etc.) a fost stabilită pe baza consumurilor lunare 
astfel că pe total an rezultă un consum de 287.384,87 lei.

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



SITUAŢIA COSTULUI MEDIU/ COPIL /LUNĂ PENTRU 

CASA DE TIP FAMILIAL "CRINUL ALB"

cheltuieli 2018 lei

DENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli efectuate 
din alocaţiile bugetare 

acordate de Consiliul Local 
Sector 3)

CHELTUIELI DE PERSONAL 1 112 066.00

TOTAL BUNURI SI SERVICII 176 593.43
Art. 20.01.01 Furnituri de birou 4 974.37
Art. 20.01.02 Materiale pentru curăţenie 16 106.14
Art. 20.01.03 încălzit, iluminat si forţa motrica 16 160.43
Art. 20.01.04 Apa, canal, salubritate 4 521.70
Art. 20.01.05 Carburanţi, lubrifianti -

Art. 20.01.06 Piese de schimb -

Art. 20.01.08 Posta, telecomunicaţii, radio, TV, internet 649.45
Art. 20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter -

Art. 20.01.30 Alte bunuri si servicii ptr Întreţinere si funcţionare 75 879.21
Art. 20.03.01 Hrana pentru oameni 44 626.87
Art. 20.04.01 Medicamente 4 673.54
Art. 20.04.02 Materiale sanitare 5 558.92
Art. 20.04,04 Dezinfectând -
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 Deplasaţi 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 3 442.80

Art. 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii -

Art. 57 AJUTOARE SOCIALE 39 056.17
TOTAL CHELTUIELI 1 327 715.60

Nr. mediu copii 12
Cost mediu / copil / an 110 642.97

Cost mediu / eonii / luna 9 220.25



NOTĂ DE FUNDAMENTARE PRIVIND CALCULUL COSTULUI MEDIU / COPIL / LUNĂ
CASA DE TIP FAMILIAL

"CRINUL ALB"

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. 20.14
Art 57.02.02

La caicului costului mediu s-a ţinut cont de cheltuielile de personal, în sumă de 1.112.066 Iei;
- s-a avut în vedere media lunară a consumului furniturilor de birou astfel: 414,53 lei/luna x 12 luni = 4.974,37 lei;
- media lunară a consumului materialelor de curăţenie (detergent, clor, odorizante baie, mat.ptcuratat pardoseli, aragaz, vase, etc,) 
este de 1.342,17 lei/lună, iar pe total an rezultă suma de 16.106,14 lei;
- media lunară a consumului de energie electrică precum şi gaze naturale este de 1.346,70 lei/luna x 12 luni, iar pe total an rezultă suma de 16.160,43 lei;
- s-a avut în vedere media lunară a consumului de apă astfel: 376,81 lei/lună x 12 luni ~ 4.521,70 lei;
- s a  avut in vedere media lunara a consumului pt.posta,telecomunicaţii,internet de 54,12 lei/luna x 12 luni = 649,45 le i;
- media lunară a consumurilor privind bunurile pentru întreţinere şi funcţionare este de 6.323,27 lei/luna x 12 luni rezultând astfel un consum 
pe total an 75.879,21 lei
-media lunară privind alocaţiile de hrană necesare celor 12 copii este de 3.718,90 lei/luna x 12 luni, consumul pe total an fiind de 44.626,87 lei;
- media lunară privind consumul de medicamente este de 389,46 lei/luna x 12 luni, suma anuală fiind de 4.673,54 lei;
- media lunară a consumurilor de materiale sanitare (pampersi, fese tifon, vată, alcool sanitar, apă oxigenată, etc.) 
este de 463,24 lei/luna x 12 luni rezultând astfel un consum total an de 5.558,92 lei;
- cheltuieli protecţia muncii 3.442,80 le i;
- necesarul de ajutoare sociale in numerar si in natura (prod.igiena personala, rechizite, tabere, etc.) a fost stabilită pe baza consumurilor lunare 
astfel că pe total an rezultă un consum de 39.056,17 lei.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC, 
IOANA FI

întocmit,
Sef Serviciu OShtabifitate - Salarizare

Car ebunu



SITUAŢIA COSTULUI MEDIU / COPIL / LUNĂ PENTRU

COMPLEX DE SERVICII "PISTRUIATUL»

cheltuieli 2018 ___ __________________________tei

DENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli 
efectuate din alocaţiile 

bugetare acordate de 
Consiliul Local Sector 

3)
CHELTUIELI DE PERSONAL 1 218 021.00
TOTAL BUNURI SI SERVICII 410 494.59

Art, 20.01.01 Furnituri de birou 4 023.94
Art, 20.01.02 Materiale pentru curăţenie 3 678.33
Art. 20.01.03 încălzit, iluminat si forţa motrica 19 206.62
Art. 20.01.04 Apa, canal, salubritate 5 376.26
Art. 20.01.05 Carburanţi, lubrifiant! -

Art, 20.01,06 Piese de schimb -

Art. 20.01,08 Posta, telecomunicaţii, radio, TV, internet 1 234.36

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

Art. 20.01.30 Alte bunuri si servicii ptr întreţinere si funcţionare 299 272.78

Art. 20.03,01 Hrana pentru oameni 45 724.71
Art. 20,04.01 Medicamente 1 176.08
Art. 20.04.02 Materiale sanitare 647.18
Art. 20.04.04 Dezinfectant! -

Art. 20.05.01 Uniforme si echipament 14 672.86
Art. 20.05.03 Lenjerie si accesorii de pat 474.57
Art. 20.05.30 Alte obiecte de inventar 15 006.90
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 62 418.96
TOTAL CHELTUIELI 1 690 934.55

Nr. mediu copii 30
Cost mediu / copil / an 56 364.49

Cost mediu / copil / luna 4 697.04



NOTĂ DE FUNDAMENTARE PRIVIND CALCULUL COSTULUI MEDIU / COPIL / LUNĂ

COMPLEX DE SERVICII "PISTRUIATUL”

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. 20.05.01
Art. 20.05.03
Art. 20.05.30
Art. 57.02

La calculul costului mediu s-a ţinut cont de cheltuielile de personal, în sumă de 1.218.021 lei;
- s-a avut în vedere media lunară a consumului furniturilor de birou astfel: 335,33 lei / luna x 12 luni = 4.023,94 lei;
- media lunară a consumului materialelor de curăţenie (detergent, lavete, clor, mănuşi şi saci menajeri, etc.) 
este de 306,53 lei/lună x 12 luni, iar pe total an rezultă suma de 3.678,33 lei;
- media lunară a consumului de en. electrică precum şi gaze naturale este de 1.600,55 lei/luna x 12 luni, iar pe total an rezultă suma de 19.206,62 lei;
- s-a avut în vedere media lunară a consumului de apă astfel: 448,02 lei/lună x 12 luni = 5.376,26 lei;
- s-a avut în vedere media lunară pentru convorbirile telefonice, telefon mobil astfel: 102,86 Iei / luna x 12 luni = 1.234,36 Iei;
- media lunară a consumurilor privind bunurile pentru intreţinere şi funcţionare este de 24.939,40 lei/luna x 12 luni, 
rezultând astfel un consum pe total an de 299.272,78 lei;

-media lunară privind alocaţiile de hrană necesare celor 30 de beneficiari este de 3.810,39 lei/luna x 12 luni 
consumul pe total an fiind de 45.724,71 lei;
- media lunară privind consumul de medicamente este de 98,01 lei/luna x 12 luni, suma anuală fiind de 1.176,08 lei;
- media lunară a consumurilor de materiale sanitare (pampersi, fese tifon, vată, alcool sanitar, apă oxigenată, etc.) 
este de 53,93 lei/luna x 12 luni rezultând astfel un consum total an de 647,18 lei;
- suma totala necesara pentru uniforme si echipament pe total an este de 14.672,86 lei;
- suma totala necesara pentru lenjerie si accesorii de pat pe total an este de 474,57 lei
- suma totala necesara privind alte obiecte de inventar pe total an este de 15,006,90 lei;
- necesarul de ajutoare sociale materiale si in natura (prod.igiena personala, rechizite, tabere, etc.) a fost stabilită pe baza consumurilor lunare 
astfel că pe total an rezultă un consum de 62.418,96 lei.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC,
Sef Serviciuj itate - Salarizare

G ebunu



SITUAŢIA COSTULUI MEDIU / COPIL / LUNĂ PENTRU

COMPLEX DE SERVICII "CASA NOASTRĂ”

cheltuieli 2018 ____________________  lei

DENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli efectuate 
diu alocaţiile bugetare 

acordate de Consiliul Local 
Sector 3)

CHELTUIELI DE PERSONAL 1259 537.00

TOTAL BUNURI SI SERVICII 276 097.00
Art, 20.01.01 Furnituri de birou 531.13
Art. 20.01.02 Materiale pentru curăţenie 13 833.51
Art. 20.01.03 încălzit, iluminat si forţa motrica 24 431.94
Art. 20.01.04 Apa, canal, salubritate 8 803,03
Art. 20.01.05 Carburanţi, lubrifiant! -

Art. 20.01.06 Piese de schimb -

Art. 20.01.08 Posta, telecomunicaţii, radio, TV, internet 4 580.93

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

Art. 20.01.30 Alte bunuri si servicii ptr intretinere si 
funcţionare 168 198.39

Art. 20.03.01 Hrana pentm oameni 51 538.44
Art. 20.04.01 Medicamente 2 892,08
Art. 20.04.02 Materiale sanitare 1 046.55
Art. 20.04.04 Dezinfectanti -

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 Deplasaţi 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 66.00
Art. 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 175.00

Art. 57 AJUTOARE SOCIALE 196 067.73
TOTAL CHELTUIELI 1 731 701.73

Nr. mediu copii 16
Cost mediu / copil / au 108 231.36

Cost mediu / copil / luua 9 019.28



NOTĂ DE FUNDAMENTARE PRIVIND CALCULUL COSTULUI MEDIU / COPIL / LUNĂ
PENTRU COMPLEX DE SERVICII "CASA NOASTRĂ"

Art. 10 
Art 20.01.01 
Art 20.01.02

Art 20.01.03 
Art 20.01.04 
Art 20.01.08

La caicului costului mediu s-a ţinut cont de cheltuielile de personal, în sumă de 1.259.537 Iei;
- s-a avut în vedere media lunară a consumului furniturilor de birou astfel: 44,26 lei / luna x 12 luni -531,13 lei;

- media lunară a consumului materialelor de curăţenie (detergent, lavete, clor, mănuşi şi saci menajeri, etc.) 
este de 1.152,79 lei/lună x 12 luni, iar pe total an rezultă suma de 13.833,51 lei;
- media lunară a consumului de en. electrică precum şi gaze naturale este de 2.035,99 lei/luna x 12 luni, iar pe total an rezultă suma de 24.431,94 lei;
- s-a avut în vedere media lunară a consumului de apă astfel: 733,58 lei/lună x 12 luni = 8.803,03 lei;
- s-a avut în vedere media lunară pentru convorbirile telefonice, telefon mobil astfel: 381,74 lei / luna x 12 luni -  4.580,93 Iei;

Art. 20.01.30

Art. 20.03.01
Art 20.04.01 
Art. 20.04.02

Art. 20.14 
Art. 20.30.30 
Art. 57.02.02

- media lunară a consumurilor privind bunurile pentru întreţinere şi funcţionare este de 14.016,53 lei/luna x 12 luni, 
rezultând astfel un consum pe total an de 168.198,39 lei;

-media lunară privind alocaţiile de hrană necesare celor 16 copii este de 4.294,87 lei/luna x 12 luni, consumul pe total an fiind de 51.538,44 lei;
- media lunară privind consumul de medicamente este de 241 lei/luna x 12 luni, suma anuală fiind de 2.892,08 lei;
- media lunară a consumurilor de materiale sanitare (pampersi, fese tifon, vată, alcool sanitar, apă oxigenată, etc.) 
este de 87,21 lei/luna x 12 luni rezultând astfel un consum total an de 1.046,55 lei;
- suma totala necesara privind protecţia muncii pe total an este de 66 lei;
- suma totala necesara privind alte cheltuieli cu bunuri si servicii pe total an este de 175 lei;
- necesarul de ajutoare sociale in numerar si in natura (prod.igiena personala, rechizite, tabere, etc.) a fost stabilită pe baza consumurilor lunare 
astfel că pe total an rezultă un consum de 196.067,73 lei.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC, întocmit^
Sef Serviciufopntamlitate - Salarizare 

Garrrmn Nebunii



SITUAŢIA COSTULUI M E D IU /C O PIL /L U N A  PENTRU
COPIII AFLAŢI IN ASISTENTA MATERNALA

cheltuieli 201$

DENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli 
efectuate din alocaţiile 

bugetare acordate de 
Consiliul Local Sector 3)

CHELTUIELI DE PERSONAL 3 057 281.00
TOTAL BUNURI SI SERVICII 38 308.38

Art. 20.01.01 Furnituri de birou 134.11
Art. 20.01.02 Materiale pentru curăţenie -

Art. 20.01.03 încălzit, iluminat si forţa motrica -

Art. 20.01.04 Apa, canal, salubritate -

Art. 20.01.05 Carburanţi, lubrifianti
Art. 20.01.06 Piese de schimb -

Art. 20.01.08 Posta, telecomunicaţii, radio, TV, internet -

Art. 20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter 
funcţional

-

Art. 20.01.30 Alte bunuri si servicii ptr intretinere si funcţionare 48.80

Art. 20.03.01 Hrana pentru oameni ~

Art. 20.04.01 Medicamente 25 547.25
Art. 20.04.02 Materiale sanitare 33.72
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 12 519.00
Art. 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 25.50

Art. 57 AJUTOARE SOCIALE 188 354.25
TOTAL CHELTUIELI 3 283 943.63

Nr. mediu copii 88
Cost mediu / copil / an 37 317.54

Cost mediu / copil / luna 3 109.80



NOTĂ DE FUNDAMENTARE PRIVIND CALCULUL COSTULUI MEDIU / COPIL / LUNĂ
PENTRU COPIII AFLAŢI în  ASISTENŢĂ MATERNALĂ

Art. 10
Art. 20.01.01
Art. 20.01.30
Art. 20.04.01
Art. 20.04.02
Art. 20.30.30
Art. 20.14
Art, 57.02.02

La caicului costului mediu s-a ţinut cont de cheltuielile de personal, în sumă de 3.057.281 lei;
-s-a avut în vedere media lunară a consumului furniturilor de birou astfel: 11,12 lei / luna x 12 luni -  134,11 lei;
- media lunara necesara privind bunuri si servicii pt.întreţinere si funcţionare este de 4,07 lei/luna x 12 luni = 48,80 lei

- media lunară privind consumul de medicamente este de 2.128,94 lei/luna x 12 luni, suma anuală fiind de 25.547,25 lei;
- media lunara privind consumul de materiale sanitare este de 2.81 lei/luna x 12 luni, suma anuala fiind de 33,72 lei;
- alte cheltuieli cu bunuri si servicii 25,50 lei;
- media lunară privind cheltuielile cu protecţia muncii este de 1.043,25 lei/luna x 12 luni, suma anuală fiind de 12.519 lei;
- necesarul de ajutoare sociale in natura (prod.igiena personala, rechizite, tabere, chelt şcoala,gradinita,etc.) a fost stabilită pe baza consumurilor lunare 
astfel că pe total an rezultă un consum de 188.354,25 lei.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC,



SITUAŢIA COSTULUI MEDIU / COPIL / LUNA PENTRU

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE IN APARTAMENTE DE TIP FAMILIAL

cheltuieli 2018 ___________  lei

DENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli 
efectuate din alocaţiile 

bugetare acordate de 
Consiliul Local Sector 

3)
CHELTUIELI DE PERSONAL 4 171 921.00
TOTAL BUNURI SI SERVICII 605 892.43

Art. 20.01.01 Furnituri de birou 4 020.28
Art. 20.01.02 Materiale pentru curăţenie 31 643.58
Art. 20.01.03 încălzit, iluminat si forţa motrica 84 380.02
Art. 20.01.04 Apa, canal, salubritate -

Art. 20.01.05 Carburanţi, lubrifiant! -

Art. 20,01.06 Piese de schimb -

Art. 20.01.08 Posta, telecomunicaţii, radio, TV, internet 11 652,14

Art. 20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter 
funcţional

-

Art. 20.01.30 Alte bunuri si servicii ptr intretinere si funcţionare 42 561.09

Art. 20.03.01 Hrana pentru oameni 271 111.20
Art. 20.04.01 Medicamente 9 629.74
Art. 20.04.02 Materiale sanitare 1 440.25
Art, 20,04.04 Dezinfectant! -

Art. 20.05.01 Uniforme si echipament 107 304.00
Art. 20.05.03 Lenjerie si accesorii de pat 12 461.38
Art. 20.05.30 Alte obiecte de inventar 29 378.75
Art, 20,06.01 Deplasări interne, detasari, transferări 60.00

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 250.00
5702 AJUTOARE SOCIALE 319 858.13

TOTAL CHELTUIELI 5 097 671.56
Nr. mediu copii 57

Cost mediu / copil / au 89 432.83
Cost mediu / copil / luua 7 452.74



NOTĂ DE FUNDAMENTARE PRIVIND CALCULUL COSTULUI MEDIU / COPIL / LUNĂ

PENTRU CENTRUL DE ÎNGRIJIRE IN APARTAMENTE DE TIP FAMILIAL

Art. 10
Art. 20.01.01
Art 20.01.02

Art 20.O1.O3
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. 20.05.01
Art. 20.05.03
Art. 20.05.30
Art. 20.06.01
Art. 20.30.30
Art. 57.02

La calculul costului mediu s-aţinut cont de cheltuielile de personal, în sumă de 4.171.921 lei
- s-a avut în vedere media lunară a consumului furniturilor de birou astfel: 335,02 lei / luna x 12 luni ~ 4.020,28 lei;
- media lunară a consumului materialelor de curăţenie (detergent, lavete, clor, mănuşi şi saci menajeri, etc.) 
este de 2.636,96 lei/lună x 12 luni, iar pe total an rezultă suma de 31.643,58 lei;

- media lunară a consumului de energie electrică, gaze naturale şi apă este de 7.031,67 lei, iar pe total an rezultă suma de 84.380,02 le i;

- necesarul anual pentru convorbirile telefonice, telefon mobil a fost de 11.652,14 lei;
- media lunară a consumurilor privind bunurile pentru întreţinere şi funcţionare este de 3.546,76 lei/luna x 12 luni, 
rezultând astfel un consum pe total an de 42.561,09 lei;
- media lunară privind alocaţiile de hrană necesare celor 57 copii este de 22,592,60 lei/luna x 12 luni, consumul pe total an fiind de 271.111,20 lei;
- media lunară privind consumul de medicamente este de 802,48 lei/luna x 12 luni, suma anuală fiind de 9.629,74 lei;
- media lunară a consumurilor de materiale sanitare (pampersi, fese tifon, vată, alcool sanitar, apă oxigenată, etc.) 
este de 120,02 lei/luna x 12 luni rezultând astfel un consum total an de 1.440,25 lei;
- suma totala necesara pentru uniforme si echipament pe total an este de 107.304 lei;
- necesarul anual pentru lenjerie si accesorii de pat este in suma de 12.461,38 lei;
- suma totala necesara privind alte obiecte de inventar pe total an este de 29.378,75 lei;
- suma totala necesara privind deplasări interne pe total an este de 60 lei;
- suma totala necesara privind alte cheltuieli cu bunuri si servicii pe total an este de 250 lei;
- necesarul de ajutoare sociale materiale si in natura (prod.igiena personala, rechizite, tabere, etc.) a fost stabilită pe baza consumurilor lunare 
astfel că pe total an rezultă un consum de 319.858,13 lei.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC, 
IOANA FRANCU

întocmit,



IC

SITUAŢIA COSTULUI MEDIU/COPIL/LUNA PENTRU 

CENTRUL DE INTEGRARE SOCIO-PROFESIONALĂ A TINERILOR PESTE 18 ANI

cheltuieli 2018 __________________________  ______________iei

DENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli 
efectuate din alocaţiile 

bugetare acordate de 
Consiliul Local Sector 3)

CHELTUIELI DE PERSONAL 1 235 259.00
TOTAL BUNURI SI SERVICII 207 332.75

Art. 20.01.01 Furnituri de birou 4 149.86
Art. 20.01.02 Materiale pentru curăţenie 29 584.88
Art. 20.01.03 încălzit, iluminat si forţa motrica 29 108.34
Art. 20.01.04 Apa, canal, salubritate -
Art. 20.01.05 Carburanţi, lubrifianti 36.00
Art. 20.01.06 Piese de schimb 347.77
Art. 20.01.08 Posta, telecomunicaţii, radio, TV, internet 10 193.95

Art. 20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter 
funcţional

-

Art. 20.01,30 Alte bunuri si servicii ptr intretinere si funcţionare 26 574.46

Art. 20.03.01 Hrana pentru oameni 106 197.74
Art. 20.04.01 Medicamente 724.01
Art. 20.04.02 Materiale sanitare 102.54
Art. 20.04.04 Dezinfectanti -

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 313.20
Art. 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii -

Art, 57 AJUTOARE SOCIALE 52 886.77
TOTAL CHELTUIELI 1 495 478,52

Nr, mediu copii 20
Cost mediu / copil / an 74 773,93

Cost mediu / copil / luna 6 231.16



NOTĂ DE FUNDAMENTARE PRIVIND CALCULUL COSTULUI MEDIU / COPIL / LUNĂ
CENTRUL DE INTEGRARE SOCIO-PROFESIONALĂ A TINERILOR PESTE 18 ANI

Art. 10 
Art. 20.01.01 
Art. 20.01.02

Art. 20.01.03 
Art. 20.01.04 
Art. 20.01.05 

Art. 20.01.06 
Art. 20.01.08 
Art. 20.01,30

Art. 20.03.01 
Art. 20.04.01 
Art. 20.04.02

Art. 20.14 
Art. 57.02.01

Art. 57.02.02

La calculul costului mediu s-a ţinut cont de cheltuielile de personal, în sumă de 1.235.259 lei;
- s-a avut în vedere media lunară a consumului furniturilor de birou astfel: 345,82 lei / luna x 12 luni = 4.149,86 lei;

- media lunară a consumului materialelor de curăţenie (detergent, lavete, clor, mănuşi şi saci menajeri, etc.) 
este de 2.465,41 lei/lună x 12 luni, iar pe total an rezultă suma de 29.584,88 lei;

- media lunară a consumului de energie electrică,gaze naturale şi apă este de 2.425,70 lei/luna x 12 luni, iar pe total an rezultă suma de 29.108,34 lei;

- media lunara consum carburanţi, lubrifiant! este de 3 lei/luna x 12 luni = 36 lei;
- media lunara piese de schimb este de 28,98 lei/luna x 12 luni -  347,77 lei;
- suma totala pentru cheltuielile aferente acestui articol este de 10.193,95 lei;
- media lunară a consumurilor privind bunurile pentru intreţinere şi funcţionare este de 2.214,54 lei/luna x 12 luni, 
rezultând astfel un consum pe total an de 26.574,46 lei;
- media lunară privind alocaţiile de hrană necesare celor 20 de copii este de 8.849,79 lei/luna x 12 luni, consumul pe total an fiind de 106.197,74 lei;
- media lunară privind consumul de medicamente este de 60,33 lei/luna x 12 luni, suma anuală fiind de 724,01 lei;
- consumurile de materiale sanitare ( fese tifon, vată, alcool sanitar, apă oxigenată, etc.) 
pe total an sunt de 102,54 lei;
- suma totala necesara pentru protecţia muncii pe total an este de 313,20 lei;
- media lunară privind ajutorul în numerar, reprezentând bani de buzunar şi alocaţii reintegrare, conform Legii 326/08.07.2003 este de 299,83 lei 
totalul fiind de 3.598 lei;
- necesarul de ajutoare sociale in natura (prod.igiena personala, rechizite, tabere, etc.) a fost stabilită pe baza consumurilor lunare 
astfel că pe total an rezultă un consum de 49.288,77 lei.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC, întocmit,
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Domnului Primar, Robert Sorin Negoiţă

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 o măsură de 

protecţie specială la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3.

în 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,

mailto:0ffice@dgaspc3.ro

