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UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
BAROUL ALBA
COMISIA DE CENZORI

RAPORT
privind verificarea activităţii de gestiune curentă şi gestionare a
patrimoniului Baroului Alba în anul 2012

Subsemnaţii Savu Mihaela, Stanciu Sebastian, Gordiţă
Ioan, avocaţi şi membrii ai Comisiei de Cenzori, am examinat şi
verificat documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în
contabilitate, balanţele de verificare lunare până la data de 31.12.2012,
precum şi bugetul de venituri şi cheltuieli şi execuţia acestuia pe
perioada mai sus menţionată.
Responsabilitatea pentru aceste situaţii contabile revine
Consiliului Baroului Alba şi personalului salarial al baroului.
Au fost verificate veniturile precum şi cheltuielile
înregistrate de Baroul Alba pentru fiecare cont de venit şi respectiv cont
de cheltuieli. În urma acestor verificări am constatat că în evidenţa
contabilă nu au fost găsite înregistrări eronate sau neconforme cu
legislaţia în vigoare.
Din evidenţele contabile ale baroului rezultă următoarea
situaţie veniturilor şi cheltuielilor în perioada ianuarie – decembrie 2012
VENITURI:
− contribuţia a avocatilor
înscrisi în barou cu drept de
exerciţiu al profesiei
− dobânzi bancare
− majorări pentru plata cu
întârziere a
contribuţiei lunare obligatorii

214.486,07 lei

149.452,95
11.087,89
5442,13
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− venituri din deschidere punct
de lucru

600,00

-venituri din taxa de inscriere in
Barou

8275,75

− venituri din taxa de transfer

1.500,00

− venituri din taxa de analiza
dosar

14.000,00

− venituri din taxa de interviu

1.000,00

-venituri din vanzari carnete

98,90

-venituri din definitivat

6.000,00

- venituri din 1% oficii

10.696,65

- venituri din taxa participare la
activitati in cadrul baroului
-venituri din fond solidaritate

1.750,00
4.155,00

- venituri din activitati diverse

CHELTUIELI:

426,8

376.749,69lei

CHELTUIELI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA
SISTEMULUI în sumă de 107.914,00lei după cum urmează:
− salarii personal

84.000,00
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− cas angajator
− somaj angajator
− sănătate angajator

18.114,00
416,00
4.330,00

− contribuţia pt. accidente de
muncă şi boli profesionale

131,00

− 0,85% indemnizaţii şi
concedii

715.00

− Contributie angajator la
fondul de garantare a
creantelor 0,25%

208,00

ALTE CHELTUIELI PREVĂZUTE DE LEGE în sumă de 268.835,69lei
după cum urmează:
− cheltuieli cu energia termica

1.515,46

− cheltuieli cu energia electrica

3.237,99

− cheltuieli privind apa, canal,
salubrizare

1.505,04

− cheltuieli poştale, telefon

8.403,46

− Produse birotica

8.042,85

− materiale de natura obiectelor
de inventar

63.745,39

− materiale auxiliare

17.930,11

− Deplasari (sedinte UNBR,

17633,54
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congrese)
− cheltuieli cu legislaţia şi alte
servicii prestate de terţi
( administrare site, abonament Lex)
− Reparatii curente
− cheltuieli de protocol
( masa adunarii generale, protocol
pregatire profesionala, protocol
sedinta)
− comision bancar
− impozite şi taxe locale
(impozit pe cladire, taxe firme)
− amortizarea imobilizărilor
− Cheltuieli cu jetonul de
sedinta, impozit zilieri
− ajutoare si imprumuturi
nerambursabile
( ajutor financiar fotbal)
− Cheltuieli cu transportul de
bunuri si personal
− Amenzi si penalizari

30.467,54
17.714,2
32.606,29

6918,6
544,00
6.806,14
264,00
3.999,59
1.145,48
114

− Cheltuieli cu chiriile

4524,77

− Cheltuieli cu pregatirea
profesionala a avocatilor
(INPPA)
− Investitii de capital

9.300,00

− Cheltuieli privind amenajarea
si intretinerea spatiilor
judecatoresti
− Cheltuieli cu alte drepturi ale
salariatului
DEFICIT LA 31.12.2012

162.263,62 lei

29588,24
1.090,00
0,00
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lei

Disponibilităţile Baroului Alba sunt în sumă de 77.398,33
structurate după cum urmează :

− disponibil la BCR- cont lei
− disponibil în casierie

75.781,05
1.617,28

Deficitul a fost acoperit din
239450,54 lei, acumulat în perioada anterioară.

excedentul

de

S-au făcut reparaţii la sediul baroului în sumă de
33.842,40 lei, reparaţii prezentate în anexa 1 şi dotări cu obiecte
de inventar în valoare de 41943,96 lei prezentate în anexa 9.
La sediul SAJ de pe lângă Judecătoriei Sebeş s-au făcut
reparaţii în valoare de 1090 lei după cum reiese din anexa 3 şi
dotări cu obiecte de inventar în valoare de 5255,52 lei detaliate în
anexa 4.
La sediul SAJ de pe lânga Judecătoria Alba Iulia s-au
efectuat reparaţii în valoare de 1669,2 lei prezentate în anexa 5 şi
dotări cu obiecte de inventar în valoare de 5157,81 lei prezentate
în anexa 2.
Dotările cu obiecte de inventar de la sediul SAJ de pe lângă
Judecătoria Câmpeni sunt în sumă de 9128,56 lei detaliate în
anexa 6.
Dotările cu obiecte de inventar de la sediul SAJ de pe lângă
Judecătoria Aiud sunt în valoare de 1225,14 lei detaliate în anexa
7.
Dotările cu obiecte de inventar de la sediul SAJ de pe lângă
Judecătoria Blaj sunt în valoare de 5951,28 lei şi sunt prezentate
în anexa 8.
Totalul obiectelor de inventar cu care s-au dotat sediile Saj
si sediul baroului este in sumă de 68.544,47 lei.
Controlul cenzorial al actelor financiare care au stat la baza
operaţiunilor contabile a fost făcut prin sondaj.
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Constatând gestionarea corectă a bugetului Baroului Alba
propunem descărcarea de gestiune a consiliului baroului pentru
perioada 01.01.2012 – 31.12.2012.

CENZORI,
Preşedinte
Av.Savu Mihaela
Membrii
Av.Stanciu Sebastian
Av.Gordiţă Ioan

