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HOTARAREA nr.48
Din 27.02.2013
pentru avizare^ Proiectului bugetului de venituri gi cheltuieli al Filialei Alba
a CAA in anul 2013.

Examindnd Proiectul bugetului de venituri gi cheltuieli al Filialei Alba a Casei de
a Avocafilor elaborat de consiliul de administrafie al filialei prin Hotirdrea nr.

Asiguriri

8122.02.2013, transmis consiliului baroului spre avizare,
Avdnd in vedere discufiile purtate asupra acestuia in gedinfa comund a consiliului
barouf ui cu consiliul de administrafie al filialei din 27.02.2013,
finAnd cont de propunerile frcute ulterior de consilieri in gedinfa consiliului

baroului.

in temeiul art. 56, alin.2,lit. ,,a" din Legea nr. 5lll995 privind organizarea gi
exercitarea profesiei de avocat, republicat[, rap. la art.325, alin. 4, arl.73, alin. 3 din Statutul
profesiei de avocat; la art.l5l alin. I , lit. ,,c", art. 148 ,lit.,,a" din StatutulCaseide
Asiguriri a Avocafilor,

Consiliul Baroului Alba adoptd, prezenta hotlrdre:

Art.

1. Proiectul bugetului de venituri gi cheltuieli al Filialei Alba Casei de Asigurdri a
Avocalilor, elaborat de consiliul de administrafie al filialei prin Hotlrdrea nr. 8122.02.2013 va

cuprinde urmltoarele rectificdri :
a) La Capitolul,116. Cheltuieli privind organizarea gi func{ionarea sistemului ,,
cheltuielile pe anul2013 se reduc de la 94.965 lei la 50.000Iei prin:
- eliminarea indemnizafiilor lunare ale membrilor consiliului de administrafie;
- reducerea cheltuielilor cu salariile personalului.
b) in mod corespunzitor se reduc qi cheltuielile cuprinse la punctele 17,18,lg,
20,21,22 Si 23;
c) Pentru incadrarea in cheltuielile prevlzute la lit. ,,a", consiliul de administra(ie
al filialei va face propuneri, pAnI cel tdrzil la finele lunii martie2013, la Consiliul de
administra{ie al CAA pentru aprobarea modificlrii organigramei gi statului de funcfii al

Filialei AIba, dupi ob{inerea avizului Consiliului Baroului Alba.
d) La Capitolul ,,24..\lte cheltuieli prevlzute de lege gi Statutut CAA (art. 18,lit.
din
Statutul CAA), subcapitolul ,,31. Reparafii curente" - cheltuielile pe anul 20134
,,d"
cresc de la 20.000 lei la 136.750 lei , pentru efectuarea urmitoarelor lucriri de reparafii
curente la sediul din Alba - Iulia, str. Teiloro nr. 15, jude{ul AIba, redate in Devizul

centralizator, Varianta 2, intocmit de SC ,,Emart Concept Invest" SRL gi SC"
Ventilclima Instal"SRL, reprezentflnd cota de 415 parte din urmitoarele cheltuieli:

:

- reabilitare exterior construcfie 155.350 lei
- instala(ie canalizare exterioari: 14.383 lei
- imprejmuire construcfie = 14.140 lei.
Baroul Alba va contribui la executarea acestor lucrdri cu suma de 35.000 lei, in raport
cu cota de proprietate de I 15 per\i.
Art.2. Avizeazd, Proiectul bugetului de venituri gi cheltuielial Filialei Alba a CAA pe
anul 2013, cu rectificdrile ar[tate laart.l, avAnd forma finald rectificatl redatdin Anexa care
face parte integranti din prezenta hotirdre.

Art. 3. Proiectul bugetului de venituri gi cheltuieli al filialei, a$a cum este avizat de
Consiliul Baroului Alba prin prezentahotdrdre, se va supune adoptdrii de citre adunarea
generali a Filialei Alba a CAA.
Lrt.4. (1) Prezenta hot[rdre,cu anexa privind proiectulbugetului de venituri gi
cheltuieli al filialei pe anul 2013, avizat de Consiliul Baroului Alba va fi transmisi consiliului
de administrafie al Filialei Alba a CAA pentru a fi supus adoptbrii adunlrii generale a filialei.
(2) Prodecanul Baroului Alba vaprezentain adunarea generald a Filialei forma avizatd
a Proiectului bugetului de venituri gi cheltuieli pe anul 2013.
Art. 5. Consiliul de administrafie al filialei va colabora cu consiliul baroului pentru
executarea lucrdrilor prevlzute laart.l, lit. ,,c" pdnl cel tdr.iu la finele lunii septembrie
2013.
Art. 6. Prezenta hotirdre se publicd pe pagina web a Baroului Alba gi se pdstreazd in
dosarul cu
in anul 2013, prin gtija secretarului baroului..
Art.
contestati la Consiliul TINBR in termen {tr5 n" a"
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