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BAROUL ALBA

RAPORT
privind verificarea activităţii de gestiune curentă şi gestionare a patrimoniului
Baroului Alba în anul 2016

Subsemnaţii Savu Mihaela, Bunea Oana, Tomescu Felicia, 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 31.12.2016,
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 2016

VENITURI:

560.325,72lei

− contribuţia a avocatilor
înscrisi în barou cu drept de exerciţiu al
profesiei
− dobânzi bancare
− majorări pentru plata cu întârziere
a
contribuţiei lunare obligatorii
− venituri din deschidere punct de
lucru
-venituri din taxa de inscriere in Barou

166.020,00
522,58
5.530,00
2.200,00
6.000,00
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-venituri din taxa transfer

3.000,00

− venituri din analiza dosar primire
profesie
− venituri din inscriere definitivat

10.400,00
3.500,00

− venituri din taxa tablou
incompatibili
-venituri din vanzari carnete

5.400,00

- venituri din cota 1% oficii

11.923,60

- venituri din taxa participare la
activitati in cadrul baroului

51.715,00

- venituri din taxa participare la
Congres UAE avocati straini
-venituri din fondul de solidaritate

73.769,48

-

10,00

16.547.00

venituri din sponsorizari Congres
UAE
venituri din organizare Balul
Palatului de Justitie
alte venituri – diferente curs
valutar

CHELTUIELI:

191.289,00
12.000,00
499,06

403.536,77

CHELTUIELI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SISTEMULUI în sumă de
123.230,66 lei după cum urmează:
− salarii personal
− cas angajator
− somaj angajator
− sănătate angajator
− contribuţia pt. accidente de muncă
şi boli profesionale

101.157,66
15.498,00
472,00
4.916,00
149,00
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− 0,85% indemnizaţii şi concedii

801,00

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

237,00

ALTE CHELTUIELI PREVĂZUTE DE LEGE în sumă de 280.306,11 lei după cum urmează:
− cheltuieli cu energia electrica

4.982,91

− cheltuieli privind apa, canal,
salubrizare

3.059,10

− cheltuieli poştale, telefon

9.925,18

− Produse birotica si curatenie

6.694,06

− materiale de natura obiectelor de
inventar

718.52

− Deplasari (sedinte UNBR,
congrese)
− cheltuieli cu legislaţia şi alte
servicii prestate de terţi
( administrare site, abonament Lex)
− Reparatii curente

39.126,15

− cheltuieli de protocol
( masa adunarii generale, protocol sedinta,
cadouri copii Craciun, agende,calendare)
− comision bancar

24.702,25

− impozite şi taxe locale
(impozit pe cladire, taxe firme)
− amortizarea imobilizărilor
− ajutoare si imprumuturi
nerambursabile
( ajutor financiar Campean Valentin)
− Cheltuieli cu pregatirea
profesionala a avocatilor
(Congresul UAE)
− Cheltuieli privind amenajarea si
intretinerea spatiilor judecatoresti

EXCEDENT LA 31.12.2016

9.351,67
1.490,00

6.597,58
811.00
5.755,54
5.000,00

162.092,15
0,00

156.788,95 lei
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Disponibilităţile Baroului Alba sunt în sumă de 331.855,31
structurate după cum urmează :
− disponibil banca
− disponibil banca cont devize
− disponibil în casierie

lei

249.193,58
74.160,70
8.501,03

Controlul cenzorial al actelor financiare care au stat la baza operaţiunilor
contabile a fost făcut prin sondaj.
Constatând gestionarea corectă a bugetului Baroului Alba propunem
descărcarea de gestiune a consiliului baroului pentru
perioada 01.01.2016 – 31.12.2016.

CENZORI,
Preşedinte
Av.Savu Mihaela
Membrii
Av.Bunea Oana
Av.Tomescu Felicia
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