ANEXA Nr.2 la HCL nr.56/17 septembrie 2020

NORMELE FINANCIARE
referitoare la modul de utilizare a sumelor alocate de Consiliul local Recea
prin cooperare, către “Asociația Pentru Persoane Vârstnice Sfânta Maria”
din localitatea Recea, judetul Maramureș

I.

OBIECTUL FINANȚĂRII

1.1.
Sumele vor fi prevăzute conform Contractului de cooperare nr. 7670/2020, în
procent de 70% din sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor și 30 % cofinanțare din bugetul
local al comunei Recea care vor fi alocate anual pentru buna funcționalitate a Centrului de zi și Centrului
de Servicii de Recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu “Sf. Nicolae”
1.2.
Din sumele alocate se vor finanța următoarele categorii de cheltuieli:
a) Cheltuieli de personal ( pentru persoanele care vor fi angajate conform
organigramei)
b) Cheltuieli cu bunuri și servicii : furnituri de birou , materiale pentru curățenie,
cheltuieli utilități, carburanți și piese de schimb pentru autovehicolul care va deservi
centrul,
c) Cheltuieli postale, telefoane și internet;
d) Reparații curente, obiecte de inventar, deplasări în interes de serviciu, cărți și
publicații,
e) Servicii de contabilitate, PSI, SSM.
f) Cheltuieli de capital (achizitii)
1.2. Finanțarea/virarea sumelor se va face către “Asociația Pentru Persoane Vârstnice
Sfânta Maria” cu sediul în Recea cu sumele necesare funcționării Centrului de zi și Centrului de Servicii
de Recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu “Sf. Nicolae”, Contul Asociației Sf. Maria pentru anul
2020 suma de 225 mii lei pentru finantarea cheltuielilor centrelor conform OUG 135/2020,art.23,lit (b),pct.
7, pe baza sumelor primite în procent de 70% din sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor si
30% cofinanțare din bugetul local al comunei Recea. Să susțină financiar demararea si desfășurarea
activității Asociației, în vederea realizării obiectivelor propuse în prezentul contract, conform Referatelor
Financiare care se vor întocmi anual în conformitate cu Nota de Fundamentare a proiectului. Contul
Asociatiei Sf. Maria este Cod IBAN: RO45CECEB00030RON0829596. Sumele menționate se vor
transfera în contul Asociției după semnarea Contractului de Colaborare în termen de 10 zile.
II.
ORGANIGRAMA
Cuprinde următoarele funcții contractuale și salariile aferente:
2.1. - 2 funcții contractuale de conducere:
Director General
Sef/ responsabil Centre
2.2. CENTRU DE ZI
- 2 asistenți sociali
- 1 Psiholog
- 1 Medic (3 ore) /săptămână
- 1 Asistent Medical
- 1 Infirmier
- 1 Contabil ( contract de prestări servicii cu firmă autorizată)
- 1 Muncitor
- 1 Șofer
- 1 Personal curățenie
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2.3.

CENTRU DE SERVICII DE RECUPERARE NEUROMOTORIE
AMBULATORIU
- 1 Kinetoterapeut
- 1 Instructor de Ergoterapie
- 2 Infirmieri
- 1 Asistent social
- 1 Jurist (4 ore/zi)
- 1 Medic (1 oră/săptămână)
- 1 Asistent Medical
- 1 Inspector Training

III.

ALTE CHELTUIELI

DE TIP

3.1. pentru un nr. de 20 de persoane cu dizabilități o masă caldă/zi, într-un cadru familial în valoare
de 20 lei/persoană;
COMUNA RECEA
Prin PRIMAR
Octavian PAVEL

Asociația Pentru Persoane
Vârstnice Sfânta Maria
PREȘEDINTE
Mircea-Dan STUPAR

SECRETAR GENERAL
Maria PETRUȘ
ȘEF BIROU
Vlad BURZO
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