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ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE ȘI MESERII SLATINA 
 

Bugetul de venituri și cheltuieli al instituției, aprobat pe anii 2013 – 2015 
                          - lei - 

Nr. 
crt. 

Denumire 
indicator 

Aprobat 
2013 

Aprobat 
2014 

Aprobat 
2015 

1. Venituri total, din care: 965.000 1.135.000 1.151.000 
 - alocații bugetare pentru cheltuieli curente 815.000 970.000 1.051.000 
 - alocații bugetare pentru cheltuieli de capital 55.000 65.000 - 
 - venituri proprii 95.000 100.000 100.000 
2. Cheltuieli total, din care: 965.000 1.135.000 1.151.000 

 2.1. Cheltuieli de personal total, din care: 695.000 740.000 791.000 
 - salarii de bază 492.800 528.800 596.000 
 - alte sporuri 12.600 25.900 15.600 
 - fond pentru posturi ocupate prin cumul 36.400 28.980 30.800 
 - indemnizații de delegare  4.000 2.190 4.000 
 - contribuții de asigurări sociale de stat 112.700 116.510 101.500 
 - contribuții de asigurări de șomaj 2.600 2.770 3.100 
 - contribuții de asigurări sociale de sănătate 28.200 30.260 33.400 

 - contribuții de asigurări pentru accidente de 
muncă și boli profesionale 1.000 930 1.100 

 - contribuții pentru concedii și indemnizații 4.700 3.660 5.500 
 2.2. Bunuri și servicii total, din care: 215.000 329.000 360.000 
 - furnituri de birou 4.500 4.500 4.000 
 - materiale pentru curățenie 1.000 2.500 3.000 
 - încălzit, iluminat și forță motrică 15.100 17.000 19.000 
 - apă, canal și salubritate 1.300 1.400 2.000 
 - carburanți și lubrifianți 2.200 6.600 6.400 
 - piese de schimb 500 - - 
 - poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 4.900 5.400 6.700 

 - materiale și prestări de servicii cu caracter 
funcțional  10.500 12.700 13.000 

 - alte bunuri și servicii pentru întreținere și 
funcționare 12.500 17.900 15.000 

 - alte obiecte de inventar 11.900 33.890 32.000 
 - deplasări interne, detașări, transferuri 2.400 1.760 - 
 - cărți, publicații și materiale documentare 800 - - 
 - pregătire profesională 1.000 850 2.200 
 - alte cheltuieli cu bunuri și servicii 146.400 224.500 256.700 
 2.3. Cheltuieli de capital 55.000 66.000 - 
 


