UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
CONSILIUL BAROUL ALBA
DECAN

Adresa: Alba Iulia
str. Teilor, nr. 15, Jud. Alba
Cod fiscal: 4331589
E-mail: office@barou-alba.ro
Web: www.barou-alba.ro
Telefon: 0258.812905

RAPORT DE ACTIVITATE
a consiliului şi decanului, de gestiune curentă şi de gestiune a patrimoniului
baroului în anul 2012
De la alegerile din 3 februarie 2012 şi până la finele anului 2012 consiliul
baroului şi decanul s-au preocupat pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor
adunărilor generale din 3 februarie, 9 martie şi 22 iunie 2012.
Consiliul baroului a ţinut lunar şedinţe ordinare în care au fost adoptate un
număr de 144 hotărâri.
De asemenea, decanul a adoptat 87 decizii potrivit competenţelor stabilite
prin Legea nr. 51/1995 şi Statutul profesiei de avocat, privind: cereri de restituire
onorarii; cereri pentru acordarea asistenţei judiciare şi asistenţei extrajudiciare.
La şedinţele consiliului a fost o prezenţă bună a consilierilor, neconstatânduse absenţe nemotivate.
Dacă imediat după alegerile din 3 februarie 2012 şedinţele consiliului au fost
mai tensionate, constituindu-se două grupări divergente, pe parcurs s-a creat o stare
de armonie, o atitudine constructivă în rezolvarea cererilor şi propunerilor colegilor
avocaţi sau a altor autorităţi publice.
În cadrul baroului au fost constituite un număr de 13 departamente,
coordonate de consilieri în funcţie de opţiuni, care au întocmit referate şi alte
materiale.
1) Consiliul Baroului Alba şi-a îndreptat atenţia spre rezolvarea problemelor
avocaţilor, în spiritul Legii nr. 51/1995 şi Statutului profesiei de avocat, pentru
adoptarea unor reglementări cu caracter normativ.
Între aceste reglementări amintim:
- Regulamentul Baroului Alba;
- Regulamentul Consiliului Baroului Alba;
- Regulamentul Comisiei Incidentelor Procedurale Judiciare şi
Administrative;
- Hotărârea privind arhivarea documentelor baroului;
- Hotărârea privind folosirea formularelor tipizate „Contract de asistenţă
juridică” şi „Împuternicire avocaţială”;
- Selecţionarea arbitrilor şi desemnarea consiliului de conducere, în baza
Regulamentului Comisiei de Arbitraj Profesional a Avocaţilor;
- Hotărârea privind gestionarea patrimoniului baroului;
- Regulamentul de asistenţă judiciară al Baroului Alba;
- Hotărârea privind constituirea Fondului de Solidaritate al Avocaţilor din
Baroul Alba;
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În elaborarea acestor acte au fost consultaţi şi avocaţii din barou, unii dintre
aceştia manifestând interes şi formulând propuneri constructive.
2) Consiliul Baroului Alba s-a preocupat şi pentru amenajarea şi dotarea
sediilor serviciilor de asistenţă judiciară de pe lângă Judecătoriile din judeţul Alba.
• La sediul din incinta Tribunalului Alba s-au făcut reparaţii în valoare
de 1669,2 lei şi dotări cu obiecte de inventar de 5157,81 lei;
• La sediul SAJ de la Judecătoria Sebeş s-au făcut reparaţii în valoare de
1090 lei şi dotări cu obiecte de inventar de 5255,52 lei;
• La sediul SAJ de la Judecătoria Blaj s-au făcut dotări în valoare de
5951,28 lei;
• La sediul SAJ de la Judecătoria Câmpeni s-au făcut dotări cu obiecte
de inventar în valoare de 9128,56 lei;
• La sediul Baroului Alba s-au făcut reparaţii în sumă de 38,842, 40 lei,
precum şi dotări în valoare de 41.943,96 lei, între care amintim:
- montat geamuri din termopane la demisol, uşă din termopan la pod,
copertină policarbonat;
- reparaţii tencuieli, raşchetat şi paluxat încăperile deţinute de barou;
- amenajat sală şedinţe consiliu şi procurat mobilier pentru bibliotecă;
- procurat calculator cu acces al avocaţilor la internet, la programul
Lex-expert şi la copiator;
De asemenea, a fost montat Tabloul avocaţilor la sediul baroului, la sediile
Curţii de Apel Alba Iulia, Tribunalului Alba, Judecătoriile din Aiud, Blaj, Câmpeni,
Sebeş.
3) * Pentru o mai bună informare şi comunicare între avocaţi a fost
actualizată pagina web a baroului, procurându-se un server propriu, pagină care va
fi vizualizată începând cu data de 11 martie 2013.
4) Consiliul Baroului Alba a făcut demersuri la Ministerul Justiţiei, la
Consiliul Superior al Magistraturii, la Tribunalul Alba şi la Judecătoria Aiud,
reuşind să obţinem un spaţiu în incinta Judecătoriei Aiud pentru serviciul de
asistenţă judiciară.
Acest spaţiu va fi amenajat şi dotat în cursul lunii martie 2013, urmând a fi
funcţional la începutul lunii aprilie ac.
5) Prin demersurile făcute la Tribunalul Alba am reuşit flexibilitatea
programului la registratura şi la arhiva Tribunalului şi a judecătoriilor din Alba
Iulia, Aiud, Câmpeni şi Sebeş, avocaţii beneficiind de o perioadă mai mare pentru
înregistrarea actelor şi de studierea dosarelor.
6) Consiliul Baroului Alba a acordat o atenţie deosebită selecţionării şi
arhivării documentelor baroului.
Acestea erau depozitate în demisolul clădirii, în condiţii improprii şi nu
erau selecţionate de la înfiinţarea baroului.
7) În activitatea de acordare a asistenţei judiciare, în anul 2012, au existat
multe disfuncţionalităţi, multe nemulţumiri, atât din partea avocaţilor cât şi din
partea autorităţilor judiciare, cauzate în principal de:
- repartizarea delegaţiilor pentru acordarea asistenţei judiciare
obligatorii, considerată de unii ca fiind preferenţială;
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- discrepanţe mari în legătură cu onorariile încasate din oficii;
- întârzierea plăţii onorariilor de către Tribunalul Alba şi Curtea de
Apel Alba Iulia;
- lipsa de la dezbaterile din instanţe a unor avocaţi desemnaţi să acorde
asistenţă judiciară obligatorie sau gratuită;
- nerespectarea de către unii avocaţi a graficelor săptămânale stabilite
de conducerile S.A.J, prin închiderea telefoanelor;
- nedepunerea la timp, la dosare, a delegaţiilor din oficiu;
- prezentarea în cauze fără cunoaşterea dosarelor.
Datorită acestor deficienţe unii avocaţi au fost sancţionaţi de instanţe cu
amendă judiciară.
În vederea înlăturării acestor deficienţe consiliul baroului a luat următoarele
măsuri:
- a adoptat Noul Regulament al serviciului de asistenţă judiciară al Baroului
Alba, după consultarea avocaţilor;
- a desemnat consilierii coordonatori ai S.A.J. de pe lângă judecătoriile din
Judeţul Alba;
- a desemnat conducerile S.A.J. de pe lângă judecătoriile din Judeţul Alba;
- a actualizat Registrul de asistenţă judiciară al Baroului Alba şi a stabilit
listele cu avocaţii care activează în cadrul fiecărui S.A.J.;
- s stabilit plafoanele anuale/avocat pentru fiecare S.A.J. pentru anul 2013.
De asemenea, pe pagina web a baroului a fost creat un meniu cu submeniuri
privind asistenţa judiciară şi serviciile de asistenţă judiciară din Judeţul Alba.
8) Consiliul Baroului Alba s-a preocupat pentru perfecţionarea pregătirii
profesionale a avocaţilor definitivi, organizând două conferinţe:
a) Tema: „Soluţionarea excepţiilor de neconstituţionalitate de către Curtea
Constituţională a României” :
 cu participarea d-lui prof. univ. dr. Ioan Muraru şi a d-lui prof. univ. dr. Popa
Nicolae – foşti preşedinţi au Curţii Constituţionale a României;
b) Tema: „Unele consideraţii privind Noul Cod de procedură civilă în raport cu
vechiul cod de procedură civilă”:
 cu participarea prof. univ. dr. Ioan Leş, prof. univ. dr. Alexandru Bacaci şi a
d-lui av. dr. Gheorghe Florea – preşedinte al U.N.B.R.
Este de remarcat faptul că este pentru prima dată de la înfiinţarea Baroului Alba
când participă la o întâlnire cu avocaţii Preşedintele U.N.B.R.
9) O preocupare importantă a Consiliului Baroului Alba a fost combaterea
avocaturii clandestine.
Au fost formulate plângeri penale împotriva unor indivizi înscrişi în Baroul
Constituţional: Sinea Silviu Simion şi David Vasile – din Blaj; Pleşa Petru şi
Chiorean Romul; Vass Angela Ana.
Aceste plângeri nu sunt soluţionate definitiv.
Constatăm însă că există tendinţa unor organe de urmărire penală de a nu
începe urmărirea penală sau de a scoate de sub urmărire penală aceste persoane.
Totuşi, Curtea de Apel Alba Iulia a pronunţat corect o hotărâre de
condamnare definitivă a domnului Bota Pompiliu, decanul Baroului Constituţional,
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fapt ce va influenţa pronunţarea unor hotărâri faţă de alte persoane care practică
avocatura clandestină.
10) În anul 2012 raporturile Consiliului Baroului Alba cu Consiliul de
administraţie al Filialei Alba a C.A.A. nu au fost fructuoase.
Aceasta datorită faptului că domnul preşedinte Daniel Morar a refuzat
colaborarea, nu a participat la majoritatea şedinţelor convocate de consiliul
baroului.
Datorită obstrucţiei acestuia, la care s-au asociat şi unii membrii ai consiliului
de administraţie al filialei, nu au putut fi executate lucrările de reparaţii la clădirea
în care avem sediul comun, clădire care se degradează văzând cu ochii şi pentru
care este posibil să fim amendaţi de Direcţia Judeţeană a Patrimoniului Naţional.
11) În calitate de membru în Consiliul U.N.B.R., decanul Baroului Alba a
contribuit la elaborarea unor acte normative vizând profesia de avocat:
- a propus şi s-a adoptat de către Consiliul U.N.B.R. Hotărârea nr.
7/16.06.2012 prin care s-a modificat şi completat Statutul profesiei de avocat, fiind
introduse cazurile de incompatibilitate şi de conflict de interese pentru organele de
conducere ale U.N.B.R. şi C.A.A.
- s-a opus şi a reuşit împreună cu alţi colegi să se respingă propunerea
Consiliului de administraţie al C.A.A. de preluare la nivelul C.A.A. a fondurilor
deţinute de filialele C.A.A. pentru a fi administrate de cei 5 membrii ai Consiliului
de administraţie ai C.A.A., din care face parte şi domnul Daniel Morar (care a
susţinut propunerea de centralizare a fondurilor);
- a susţinut ca pregătirea profesională a avocaţilor definitivi să poată fi
realizată şi de barouri;
- a contribuit la definitivarea Regulamentului Comisiei de Arbitraj
Profesional al Avocaţilor;
- a adus amendamente la Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor adoptat de
Congresul Avocaţilor.
12) Consiliul Baroului Alba s-a preocupat pentru realizarea bugetului de
venituri şi cheltuieli al Baroului Alba aprobat în adunarea generală a baroului din 3
februarie 2013 şi rectificat în adunarea generală din 9 martie 2013.
Situaţia execuţiei bugetului se prezintă astfel:
a) Totalul venituri realizate: 214.486,07 lei din care:
- 149.452,95 lei: contribuţia lunară a fiecărui avocat înscris în barou cu
drept de exerciţiu a profesiei;
- 11.087,89 lei: dobânzi bancare;
- 31.901,45 lei: taxe înscriere în barou, deschidere birou de lucru, transfer,
definitivat, carnete de avocaţi;
- 1750 lei: din participarea la pregătirea profesională a avocaţilor
definitivi;
- 4155 lei: Fond de solidaritate;
- 10.696,65 lei: 1% din asistenţa judiciară;
- 5.442,13 lei: majorări pentru plata cu întârziere a contribuţiei lunare
obligatorii;
b) Total cheltuieli: 376.749,69 lei, între care:
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- 107.914 lei: cheltuielile pentru organizarea şi funcţionarea sistemului:
salarii personal, C.A.S, alte contribuţii;
- 268.835,69 lei: alte cheltuieli prevăzute de lege, între care:
* 63.745,39 lei: obiecte de inventar;
* 30.467,54 lei: cheltuieli cu legislaţia, litigiile baroului, servicii
prestate de terţi;
* 32.606,29 lei: cheltuieli protocol adunări generale, cadouri
copii, pregătire profesională;
* 17.714 lei: reparaţii curente;
* 6.806,14 lei: amortizare imobilizări;
* 17.633,54 lei: deplasări la Consiliul U.N.B.R., Congresul
avocaţilor;
* 9.300 lei: cheltuieli cu pregătirea profesională a avocaţilor;
* 29.588 lei: investiţii de capital;
* 3.999, 59 lei: donaţie competiţie fotbal;
* 1.739 lei: indemnizaţie naştere Trifan Delia;
* 4.524,77 lei: chirie sală pregătire profesională, adunări
generale.
La sfârşitul anului 2012 în Baroul Alba a avut un deficit de 162.263,62 lei,
care s-a acoperit din excedentul bugetar din anii anteriori.
Pentru anul 2012 s-a prevăzut un deficit mai mare, de 210.235 lei, care să fie
acoperit din excedentul bugetar din anii anteriori.
Acest deficit nu a fost realizat deoarece:
- nu s-au realizat investiţiile şi reparaţiile la clădirea sediului din Alba Iulia
pentru care am prevăzut suma de 135.000 lei, datorită opoziţiei consiliului de
administraţie al Filialei Alba a C.A.A. (Baroul Alba a cheltuit doar 29.588 lei);
- nu am cheltuit sumele prevăzute pentru amenajarea sediului SAJ Aiud şi cel
de la Curtea de Apel Alba Iulia (35.910 lei).
Au fost făcute economii la cheltuielile cu salariile personalului (5921 lei), cu
energia termică, telefoanele, deplasările (10.366,46 lei), cu investiţiile de capital şi
cu organizarea serviciilor de asistenţă judiciară.
De asemenea, au fost depăşite cheltuielile prevăzute la energia electrică, furnituri
birou, obiecte de inventar, consumabile, reparaţii curente cu legislaţia, cu protocolul
( adunări generale, pregătire profesională, cadouri copii, amortizări, imobilizări,
chirii ).
Însă per total, cheltuielile efectuate s-au înscris în limitele prevăzute în
bugetul aprobat de adunarea generală.
Pentru toate veniturile încasate şi pentru toate cheltuielile efectuate există
documente justificative (facturi, chitanţe, avize).
La finele anului 2012 s-a făcut inventarierea bunurilor aflate în patrimoniul
baroului, iar în urma acesteia comisia de inventariere nu a constatat lipsuri.
Bunurile aflate în sediile serviciilor de asistenţă judiciară din Alba Iulia, Blaj,
Sebeş, Câmpeni şi Aiud au fost date în păstrare şefiilor de servicii.
Iar pentru angajatele baroului, care au bunurile în gestiune, consiliul baroului
a adoptat o hotărâre privind constituirea de garanţii.
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Concluzionând, apreciem că activitatea desfăşurată de consiliul baroului în
anul 2012, de gestiune curentă şi de gestiune a patrimoniului a fost în concordanţă
cu normele legale în vigoare, sens în care solicităm adunării generale descărcarea
de gestiune pentru anul 2012.
DECAN
Av. Rus Ioan

PRODECAN
Av. Boer Marius-Armand
CONSILIERI
Av. Baco Doina
Av. Bleahu Victor
Av. Călugăr Adnana Minodora
Av. Costinaş Marius Adrian
Av. Culcea Alexandra Delia
Av. Jidveian Olga
Av. Jurj Liliana Mariana
Av. Popa Maria
Av. Scutea Doina
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Din buget 2012

BUGETUL RECTIFICAT DE VENITURI SI CHELTUIELI AL BAROULUI
ALBA IN ANUL 2012
Adoptat in adunarea generala extraordinara din 9 martie 2012

0

1

BUGET
REALIZAT
PE 2011

BUGET
PROPUS PE
2012

3

4

SOLD FINAL
SOLD ANI PRECEDENTI
1

2

TOTAL VENITURI 2012
- contribuţia lunară a fiecărui avocat
înscris în în barou cu drept de exerciţiu al
profesiei
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- dobânzi bancare

479.950,54

239.450.54
222.020,78

240.500,00

136.363,00

140.000,00

4.647,05

7.000,00

69.127,55

80.000,00

- venituri din alte surse( taxe inscriere
4

Barou, taxe inscriere examen de admitere,
taxe analiza dosar s.a)
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-venituri din asistenta juridica 1%

7.970,60

9.500,00

6

- majorări pentru plata cu întârziere a
contribuţiei lunare obligatorii

3.912,58

4.000,00
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TOTAL CHELTUIELI

195.909,08

460.735,00

8

CHELTUIELI PRIVIND ORGANIZAREA
ŞI FUNCŢIONAREA SISTEMULUI
- salarii personal

102.689,00

113.835,00

72.133,00

80.000,00

8.250,00

9.000,00

15.003,00

16.700,00

1.716,00

1.900,00

363,00

400,00

40,00

45,00

9

-salarii personal din 1% oficii
10

- cas angajator
-cas angajator din 1% oficii

11

- somaj angajator
-somaj angajator din 1% oficii
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12

- sănătate angajator
-sanatate angajator din 1% oficii

13

14

15

- contribuţia pt. accidente de muncă şi
boli profesionale
- contribuţia pt. accidente de muncă şi
boli profesionale din 1% oficii
- 0,85% indemnizaţii şi concedii
- 0,85% indemnizaţii şi concedii din 1%
oficii
- creanţe salariale
- creanţe salariale din 1% oficii

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ALTE CHELTUIELI PREVĂZUTE DE
LEGE
- cheltuieli cu energia termica
-cheltuieli cu energia electrica
- cheltuieli poştale, telefon
-cheltuieli privind apa, canal, salubrizare
- furnituri birou
- materiale de natura obiectelor de
inventar
- materiale curăţenie
- deplasari
- reparaţii curente
- cheltuieli cu legislaţia,litigiile baroului
si alte servicii prestate de terţi
-cheltuieli de protocol
- comision bancar
- impozite şi taxe locale
-investitii de capital

3.751,00

4.200,00

429,00

470,00

101,00

120,00

20,00

15,00

617,00

680,00

66,00

80,00

178,00

200,00

22,00

25,00

93.220,08

346.900,00

1.630,08

2.000,00

2.562,00

2.800,00

8.451,57

9.000,00

1.410,64

1.500,00

4.843,62

5.000,00

3.290,62

50.000,00

1.837,93

2.000,00

26.953,17

28.000,00

0,00

5.000,00

17.147,96

20.000,00

7.733,03

10.000,00

7.115,55

8.000,00

544,00

600,00

0,00

135.000,00
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31

- amortizarea imobilizărilor

4.099,91

6.000,00

3.600,00

0,00

2.000,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

-alte cheltuieli privind asigurarile si
protectia sociala

0,00

0,00

41

CHELTUIELI PRIVIN ORGANIZAREA
SERVICIILOR DE ASISTENTA
JURIDICA
-din oficiu la instantele de judecata si
parchet

0,00

1.000,00

42

-din oficiu la cererea organelor de admin.
publice locale

0,00

1.000,00

0,00

37.000,00

26.111,70

-220.235,00

32
33
34
35

36

37
38
39

43
44

- jeton sedinta
-premii, stimulente si ajutoare materiale
- cheltuieli cu chiriile
-comisioane si onorarii
- cheltuieli pentru pregatirea profesionala
a avocatilor (Institutul National pt
Pregatire si Perfectionare a avocatilor)
Cheltuieli cu pregatirea profesionala
continua si pregatirea profesionala a
stagiarilor

Cheltuieli privind amenajarea si
intretinerea spatiilor de la sediul
instantelor judecatoresti
EXCEDENT/DEFICIT
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BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL BAROULUI ALBA
IN ANUL 2012
BUGET
PROPUS PE
2012

0
1
2

3
4

5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19

1
DISPONIBIL 31.12.2012
TOTAL VENITURI 2012
- contribuţia lunară a fiecărui
avocat înscris în în barou cu
drept de exerciţiu al profesiei
- dobânzi bancare
- venituri din alte surse( taxe
inscriere Barou, deschidere
punct de lucru, taxa
transfer,taxa definitivat, carnete
avocat s.a)

-venituri din taxa participare
la pregatirea profesionala a
avocatilor definitivi
-venituri din fond solidaritate
-venituri din asistenta juridica
1%
- majorări pentru plata cu
întârziere a contribuţiei lunare
obligatorii
TOTAL CHELTUIELI
CHELTUIELI PRIVIND
ORGANIZAREA ŞI
FUNCŢIONAREA
SISTEMULUI
- salarii personal
-salarii personal din 1% oficii
- cas angajator
-cas angajator din 1% oficii
- somaj angajator
-somaj angajator din 1% oficii
- sănătate angajator
-sanatate angajator din 1%
oficii

2

BUGET
REALIZAT
PE 2012

DIFERENTA
DINTRE
BUGETUL
REALIZAT
SI CEL
PROPUS

240.500,00

3
77.398,33
214.486,07

-26.013,93

140.000,00
7.000,00

149.452,95
11.087,89

9.452,95
4.087,89

80.000,00

31.901,45

-48.098,55

0,00
0,00

1.750,00
4.155,00

1.750,00
4.155,00

9.500,00

10.696,65

1.196,65

4.000,00
450.735,00

5.442,13
376.749,69

1.442,13
-73.985,31

113.835,00
80.000,00
9.000,00
16.700,00
1.900,00
400,00
45,00
4.200,00

107.914,00
75.000,00
9.000,00
16.199,00
1.915,00
372,00
44,00
3.901,00

-5.921,00
-5.000,00
0,00
-501,00
15,00
-28,00
-1,00
-299,00

470,00

429,00

-41,00
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10

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33
34
35

36
37
38
39
41
44

- contribuţia pt. accidente de
muncă şi boli profesionale
- contribuţia pt. accidente de
muncă şi boli profesionale
din 1% oficii
- 0,85% indemnizaţii şi
concedii
- 0,85% indemnizaţii şi
concedii din 1% oficii
- creanţe salariale
- creanţe salariale din 1%
oficii
ALTE CHELTUIELI
PREVĂZUTE DE LEGE
- cheltuieli cu energia termica
-cheltuieli cu energia electrica
- cheltuieli poştale, telefon
-cheltuieli privind apa, canal,
salubrizare
- furnituri birou
- materiale de natura
obiectelor de inventar
- alte materiale consumabile(
produse curatenie, decoratiuni
brad,felicitari craciun, tipizate
simpozion, tipizate
arhiva,consumabile,etc)
- deplasari
- reparaţii curente(ct 611)
- cheltuieli cu
legislaţia,litigiile baroului si
alte servicii prestate de terţi (
contract curatenie, simpozion)
ct. 628
-cheltuieli de protocol(
adunare generala, cadouri
copii)
- comision bancar
- impozite şi taxe locale
- amortizarea imobilizărilor
-comisioane si
onorarii(impozit zilieri, jeton
sedinta)

120,00

119,00

-1,00

15,00

12,00

-3,00

680,00

184,00

-496,00

80,00
200,00

24,00
643,00

-56,00
443,00

25,00

72,00

47,00

336.900,00
2.000,00
2.800,00
9.000,00

268.835,69
1.515,46
3.237,99
8.403,46

-68.064,31
-484,54
437,99
-596,54

1.500,00
5.000,00

1.505,04
8.042,85

5,04
3.042,85

50.000,00

63.745,39

13.745,39

2.000,00
28.000,00
5.000,00

17.930,11
17.633,54
17.714,20

15.930,11
-10.366,46
12.714,20

20.000,00

30.467,54

10.467,54

10.000,00
8.000,00
600,00
6.000,00

32.606,29
6.918,60
544,00
6.806,14

22.606,29
-1.081,40
-56,00
806,14

0,00

264,00

264,00
11

45
46
34
47
48

49

50
51
52

53
54
55

56
57

-cheltuieli cu transportul de
bunuri si personal( taxi si
profesori simpozion)
-amenzi si penalizari
- cheltuieli cu chiriile
-donatii ( ajutor din fond
solidaritate)
-indemnizatii speciale ( ajutor
nastere Trifan Delia)
- cheltuieli pentru pregatirea
profesionala a avocatilor
(Institutul National pt
Pregatire si Perfectionare a
avocatilor)ct628
Cheltuieli cu pregatirea
profesionala continua si
pregatirea profesionala a
stagiarilor
-alte cheltuieli privind
asigurarile si protectia sociala
-investitii de capital
CHELTUIELI PRIVIN
ORGANIZAREA
SERVICIILOR DE
ASISTENTA JURIDICA
-din oficiu la instantele de
judecata si parchet
-din oficiu la cererea
organelor de admin. publice
locale
Cheltuieli privind amenajarea
si intretinerea spatiilor de la
sediul instantelor
judecatoresti (ct611)
EXCEDENT/DEFICIT

0,00
0,00
0

1.145,48
114,00
4.524,77

1.145,48
114,00
4.524,77

3.000,00

3.999,59

999,59

0,00

1.739,00

1.739,00

10.000,00

9.300,00

-700,00

0,00

0,00

0,00

0,00
135.000,00

0,00
0,00
29.588,24 -105.411,76

0,00
1.000,00

0,00

-1.000,00

1.000,00

0,00

-1.000,00

37.000,00
-210.235,00

1.090,00
-162.263,62

-35.910,00
47.971,38

INTOCMIT
EC. TRIFAN DELIA
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