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PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2017 ŞI, ORIENTATIV, PENTRU 2018
a) Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017:
SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI 2017:

1.265.982lei

VENITURI estimate 2017:
- din cotizaţii
- din viramentul 2%
- din donaţii
- din sponsorizări

50.000 lei
1.350.000 lei
45.000 lei
150.000 lei

- din activităţi economice

10.000 lei

TOTAL VENITURI ESTIMATE 2017:
TOTAL FONDURI LA DISPOZIŢIE 2017 (estimare):

1.605.000 lei

aprox. 2.870.982 lei

CHELTUIELI estimate 2017:
- pentru soluţionarea cazurilor medico-sociale, ajutoare
calamităţi naturale

700.000 lei

- pentru ajutor orfani şi văduve
- ajutoare pentru deces

200.000 lei
130.000 lei

-

130.000 lei

alte drepturi prevăzute în ROF
pentru Ziua Copilului și Pomul de Crăciun
pentru proiectul „Feedback și vizibilitate”
pentru organizarea Adunării Generale

60.000 lei
10.000 lei
20.000 lei

- pentru activităţi dedicate coeziunii de grup

30.000 lei

- pentru activităţi de promovare a valorilor militare şi
naţionale

20.000 lei

- pentru proiectul „Respect pentru veterani”

20.000 lei

- pentru proiectul „Voluntariat și educație”

30.000 lei

- pentru alte activităţi aprobate

20.000 lei

- pentru cheltuieli de funcționare a Asociației
(închiriere/dotare spaţii, plată utilități și furnizori de servicii,
plată personal, transport, rechizite în vederea derulării
campaniei de 2% şi eliberare de atestate etc.)
- comisioane bancare

TOTAL CHELTUIELI 2017 (estimare):

220.000 lei

8.000 lei

1.598.000 lei
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b) Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 (orientativ):
SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI 2018:
VENITURI estimate 2018:
- din cotizaţii
- din viramentul 2%
- din donaţii

1.272.982lei
55.000 lei
1.500.000 lei
50.000 lei

- din sponsorizări

180.000 lei

- din activităţi economice

100.000 lei

TOTAL VENITURI ESTIMATE 2018:
TOTAL FONDURI LA DISPOZIŢIE 2018 (estimare):

1.885.000 lei

aprox. 3.157.982 lei

CHELTUIELI estimate 2018:
- pentru soluţionarea cazurilor medico-sociale, ajutoare
calamităţi naturale

820.000 lei

- pentru ajutor orfani şi văduve

230.000 lei

- ajutoare pentru deces

130.000 lei

-

130.000 lei

alte drepturi prevăzute în ROF
pentru Ziua Copilului și Pomul de Crăciun
pentru proiectul „Feedback și vizibilitate”
pentru organizarea Adunării Generale

60.000 lei
10.000 lei
20.000 lei

- pentru activităţi dedicate coeziunii de grup

50.000 lei

- pentru activităţi de promovare a valorilor militare şi
naţionale

30.000 lei

- pentru proiectul „Respect pentru veterani”

20.000 lei

- pentru proiectul „Voluntariat și educație”

30.000 lei

- pentru alte activităţi aprobate

40.000 lei

- pentru cheltuieli de funcționare a Asociației
(închiriere/dotare spaţii, plată utilități și furnizori de servicii,
plată personal, transport, rechizite în vederea derulării
campaniei de 2% şi eliberare de atestate etc.)
- comisioane bancare

TOTAL CHELTUIELI 2017 (estimare):

250.000 lei

9.000 lei

1.829.000 lei

