UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

PROIECT

BUGETUL
de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019
DENUMIREA INDICATORILOR
I.

VENITURI:

1. Venituri din cotizaţiile membrilor
2. Venituri din dobânzi bancare
3. Alte venituri din activităţi fără scop patrimonial
a) Venituri din taxe card CCBE
b) Alte venituri (recuperare chelt. judecata; diverse alte venituri)
4. Venituri din activităţi economice (AEGRM)
II.

CHELTUIELI:

1. Cheltuieli cu materiale consumabile, din care:
a) cheltuieli privind combustibilii
b) cheltuieli privind alte materiale consumabile
2. Cheltuieli de natura obiectelor de inventar
3. Cheltuieli cu IT si dezvoltarea progr. informatice
4. Cheltuieli cu energia, apa si intreţinerea sediilor
5. Cheltuieli cu serviciile şi lucrările executate de terţi:
a) cheltuieli reparaţii - întreţinere
b) cheltuieli cu primele de asigurare, taxe judiciare si impozite cladiri – proprietatea UNBR
c) cheltuieli cu indemniz. si jetoanele de şedintă pentru membri Consiliul UNBR şi CP UNBR
d) cheltuieli cu funcţionarea Comisiei de Disciplina, si Comisiei de Cenzori a UNBR
e) chelt. cu plata onorariilor pentru avocatii implicati in activ. de asist. judiciara a UNBR
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f) cheltuieli protocol, promovare si publicitate
g) cheltuieli transport bunuri şi salariati UNBR
h) cheltuieli cazarea - deplasarea reprezentantilor barourilor la sedintele CP si Consiliul UNBR
i) cheltuieli cazarea - deplasarea reprezentantilor UNBR la reuniuni internationale
j) cheltuieli poştale, telefonie, internet, web, hosting
k) cheltuieli cu serviciile bancare
l) alte cheltuieli şi prestări de servicii executate de terţi
m) cheltuieli cu serv. de tipărit carduri, holograme, redevenţe
6. Cheltuieli cu personalul:
a) cheltuieli cu salariile si alte drepturi de personal
b) cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială
7. Alte cheltuieli de exploatare:
a) cotizaţii şi taxe la organisme internaţionale si interne ( CCBE, UIA, IBA, UPLR)
b) sponsorizari, donaţii si sprijin financiar pentru proiecte si evenimente
c) subvenţie INPPA
8. Cheltuieli cu amortizările
9. Cheltuieli de natură economică :
a) cheltuieli cu primele de asigurare AEGRM
b) cheltuieli onorarii AEGRM
c) cheltuieli cu IT si dezvoltarea progr. informatice AEGRM
d) cheltuieli postale, telecomunicatii si bancare AEGRM
e) alte cheltuieli cu materiale si prestări de servicii AEGRM
f) cotizatii la Corpul Operatorilor AEGRM
g) cheltuieli cu impozitul pe profit AEGRM
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P R E Ş E D I N T E,
Av. dr. Gheorghe FLOREA

CONTABIL ŞEF,
Ec. Daniel NEGREA
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