
Anexa nr. 3 la Regulament 

3. melléklet 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 

KÖLTSÉGVETÉS – BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 

 Organizaţia/Szervezet: 

 Proiectul/Program:  

 Perioada şi locul desfăşurării/Megvalósítás ideje és helye: 

 

Nr. 

Crt. 

Sszám 

Denumire indicatori 

Tételek megnevezése 

Observaţii
1  

 

Megjegyzések 

I. VENITURI – TOTAL, din care:  

BEVÉTELEK – ÖSSZESEN, amiből: 

 

1. Contribuţia beneficiarului  

Támogatott szervezet hozzájárulása 

 

a) Contribuţia proprie 

Önrész 

 

b) Donaţii 

Adományok 

 

c) Sponzorări 

Szponzor 

 

d)  Alte surse 

Más források 

 

2. Finanţare nerambursabilă din bugetul local 

Vissza nem térítendő támogatás a helyi 

költségvetésből 

 

II. CHELTUIELI – TOTAL, din care: 

KIADÁSOK – ÖSSZESEN, amiből: 

 

1. Închirieri 

Bérlések 

 

2. Onorarii/fond premiere 

Honorárium/díjazási alap 

 

3. Transport 

Szállítás 

 

4. Cazare şi masă 

Szállás és étkezés 

 

5. Consumabile 

Fogyóanyagok 

 

6. Echipamente 

Felszerelések 

 

7. Servicii 

Szolgáltatások 

 

8. Administrative 

Adminisztratív költségek 

 

9. Tipărituri 

Nyomtatványok 

 

10. Publicitate 

Hirdetések 

 

11. Alte cheltuieli (se vor nominaliza) 

Más kiadások (kérjük nevesíteni): 

 

1 La veniturile obţinute din donaţii, sponzorizări şi alte surse, la rubrica de observaţii se va specifica denumirea persoane i fizice sau juridice care acoră 

finanţarea, inclusiv datele de identificare ale acesteia (sediu, cod fiscal, reprezentant legal pentru persoane fizice şi respectiv domiciliu, date carte de 

identitate pentru persoane fizice) 

1 Az adományokból, szponzorból és más forrásokból szerzett támogatások esetén a megjegyzés rovathoz kérjük a támogató fizikai vagy jogi személyt 

megnevezni, beleértve az azonosító adatait is (székhely, adószám, törvényes képviselő a jogi személy esetén, székhely, személyi igazolvány száma a 

fizikai személy esetén) 



 

 

Detalierea cheltuielilor cu evidenţierea surselor de finanţare pe fiecare  

categorie de cheltuială: 

A költségek részletezése a források kiemelésével minden költségtétel esetén: 

 

Nr. 

Crt. 

Sszám. 

Categoria bugetară 

Költségvetési tétel 

Contribuţia C.L. 

A helyi tanács 

hozzájárulása 

Contribuţia 

Beneficiarului 

A kedvezményezett 

hozzájárulása 

Total buget 

Költségvetés 

összesen 

1. Închirieri 

Bérlések 

   

2. Onorarii/fond 

premiere 

Honorárium/díjazási 

alap 

   

3. Transport 

Szállítás 

   

4. Cazare şi masă 

Szállás és szállítás 

   

5. Consumabile 

Fogyóanyagok 

   

6. Echipamente 

Felszerelések 

   

7. Servicii 

Szolgáltatások 

   

8. Administrative 

Adminisztratív 

költségek 

   

9. Tipărituri 

Nyomtatványok 

   

10. Publicitate 

Hirdetések 

   

11. Alte cheltuieli (se vor 

nominaliza) 

Más kiadások (kérjük 

nevesíteni): PREMII 

   

 

Reprezentant legal/      Responsabilul financiar al organizaţiei/ 

A szervezet törvényes képviselője     A szervezet gazdasági képviselője 

 

 

..............................................    ....................................................... 

(numele, prenumele şi semnătura)                                    (numele, prenumele şi semnătura) 

    (név, személynév és aláírás)                                              (név, személynév és aláírás) 

   

 Data/Dátum..................................... 

 Ştampila/Pecsét...................................... 

 

 

 


