UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONSILIUL UNIUNII

HOTĂRÂREA nr. 37
07 decembrie 2019

Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România (în continuare UNBR), în baza
dispoziţiilor art. 65 lit. a), b), c), l) și n) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea
profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere propunerile Departamentul Economico – Financiar şi Administrativ al
UNBR privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019, astfel cum au fost
însuşite în şedinţa Comisiei Permanente din 06.12.2019;
luând în considerare Hotărârea Congresului Avocaţilor nr. 10/6-7 iunie 2019, prin care se
mandatează Consiliul UNBR să aprobe rectificări ale bugetului de venituri şi cheltuieli al UNBR
pentru 2019, prin transferul de sume între capitolele bugetului, așa cum acesta a fost aprobat,
fără a afecta per ansamblu Bugetul pentru anul 2019 aprobat de Congresul avocaţilor;
observând că modificările vizează doar transferul de sume între capitolele bugetului, aşa
cum acesta a fost aprobat prin Hotărârea Congresului Avocaţilor nr. 3/6-7 iunie 2019,

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 – Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul
2019, conform Anexei la prezenta Hotărâre.
Art. 2 – Hotărârea va fi adusă la îndeplinire de Departamentul Economico –
Financiar şi Administrativ al UNBR, care va prezenta Consiliului UNBR Bugetul
UNBR, astfel cum acesta a fost rectificat, în vederea verificării execuției bugetare
ce va fi supusă aprobării Congresului avocaților.
Art. 3 – Prezenta Hotărâre se comunică membrilor Consiliului UNBR și
Departamentului Economico – Financiar şi Administrativ al UNBR.

CONSILIUL

U. N. B. R.

Anexă la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 37/07.12.2019
Rectificarea BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI pentru anul 2019

1. Creşteri de cheltuieli ( 605.000 lei ) :
a) cheltuieli cu reparatiile, de la 10.000 lei la 22.000 lei ;
b) cheltuieli cu CP și Consiliul UNBR , de la 550.000 lei la 650.000 lei ;
c) cheltuieli cu transportul si cazarea reprezentanților UNBR la organizații
internaționale, de la 50.000 lei la 220.000 lei;
d) cheltuieli poștale, telefon, internet, web, hosting, de la 190.000 lei la
255.000 lei ;
e) cheltuieli cu servicii de tipărit carduri, holograme, de la 15.000 lei la 75.000
lei;
f) cheltuieli cu salariile si tichetele de masa, de la 1.300.000 lei la 1.400.000 lei;
g) cheltuieli asigurarile si protectia sociala, de la 50.000 lei la 58.000 lei;
h) cotizatii la organisme interne si internationale, de la 400.000 lei la 460.000
lei;
i) cheltuieli poștale, telefon, internet, comisioane bancare AEGRM, de la
25.000 lei la 55.000 lei

2. Economii la cheltuieli ( 605.000 lei ) :
a) cheltuieli cu IT și programe informatice, de la 150.000 lei la 100.000 lei
b) cheltuieli cu energia, apa si întreținerea sediilor, de la 100.000 lei la 80.000
lei;
c) cheltuieli privind onorariile pentru avocații implicați în activitatea de
asistență judiciara, de la 400.000 lei la 330.000 lei;
d) cheltuieli transport bunuri și persoane, de la 30.000 lei la 5.000 lei;
e) alte cheltuieli si prestari de servicii, de la 400.000 lei la 260.000 lei;
f) subvenție INPPA, de la 500.000 lei la 300.000 lei;
g) cotizatii la Corpul Operatorilor AEGRM, de la 1.200.000 lei la 1.100.000 lei;

