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PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI  
PENTRU ANUL 2019  

 

 
SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI 2019 (CASĂ ȘI CONTURI LA BĂNCI):                        807.338 lei 
 
VENITURI estimate 2019:  
 -  din cotizaţii         75.000 lei  

-  din viramentul 2%  1.400.000 lei  

-  din donaţii 30.000 lei 

-  din sponsorizări  100.000 lei 

-   din activităţi economice 15.000 lei 

TOTAL VENITURI ESTIMATE 2019:            1.620.000 lei 

TOTAL FONDURI LA DISPOZIŢIE 2019 (estimare):                                                 2.427.338  lei 
 

CHELTUIELI estimate 2019:   

 - soluţionare cazuri medico-sociale și ajutoare 
calamităţi naturale 

900.000 lei 40,34% 

- ajutoare orfani şi comemorarea camarazilor 
decedați în acțiuni militare 

180.000 lei 8,07% 

- ajutoare pentru deces  80.000 lei 3,59% 

- stimulente căsătorie/naștere copil 180.000 lei 8,07% 

- proiectele Ziua Copilului și Pomul de Crăciun 60.000 lei 2,69% 
- proiectul „Feedback și vizibilitate” 10.000 lei 0,45% 
- organizarea Adunării Generale  20.000 lei 0,9% 

- activităţi dedicate coeziunii de grup (altele 
decât înființarea unor centre sportiv-
recreative/de recuperare) 

50.000 lei 2,24% 

- achiziția de terenuri, înființarea unor centre 
sportiv-recreative/de recuperare și alte 
activități economice 

400.000 lei 17,93% 

- activităţi de promovare a valorilor militare şi 
naţionale 

10.000 lei 0,45% 

- proiectul „Respect pentru veterani” 10.000 lei 0,45% 

- proiectul „Voluntariat și educație” 10.000 lei 0,45% 

- proiectul  „Tabăra de Vară pentru Cercetași” 6.000 lei 0,27% 

- proiectul „Invictus” 20.000 lei 0,9% 

- alte activităţi aprobate 10.000 lei 0,45% 
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- cheltuieli de funcționare a Asociației 
(închiriere/dotare spaţii, plată utilități și 
furnizori de servicii, salarii personal, transport, 
rechizite în vederea derulării campaniei de 2% 
şi eliberare de atestate etc.) 

280.000 lei 12,55% 

- comisioane bancare  5.000 lei 0,22 % 

TOTAL CHELTUIELI 2019 (estimare):                                            2.231.000 lei       

 
 

NOTĂ: 
1. În măsura în care vor exista donații/sponsorizări sau finanțări din fonduri 

publice, strict dedicate unor proiecte/activități de interes pentru Asociație, respectivele 
sume se adaugă la cele prevăzute în prezentul proiect de buget. 

2. În plus față de fondurile la dispoziție menționate în prezentul proiect, Asociația 
mai dispune de active imobilizate la BCR, în sumă de 450.000 lei, care își vor menține 
același regim, fiind aducătoare de venituri. 

3. Se abilitează Consiliul Director ca, în funcție de veniturile înregistrate și de 
evoluția activității Asociației, să opereze modificări în structura bugetului, în limita a plus 
sau minus 30% din sumele cuprinse în prezentul proiect de buget. 
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