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BAROUL BUCUREŞTI 
  
 
 
 

 

 

 

R A P O R T    

privind situaţia financiar - contabila la 31 decembrie 2010 

 

 

 Analizând situaţia financiară a Baroului Bucureşti pe perioada 1 ianuarie – 31 

decembrie 2010 rezultă: 

  

 La capitolul „VENITURI” s-a realizat suma de 6.657.273 lei, după cum urmează: 

 

Venituri din cotizaţiile si taxele de inscriere ale membrilor 4.511.696 lei 

Venituri din dobânzi bancare 1.224.588 lei 

Alte venituri din activităţi fără scop patrimonial 3.694 lei 

Venituri din activităţi economice (taxe examene) 917.295 lei 

 

 La capitolul „CHELTUIELI” s-a înregistrat suma de 6.214.087 lei,  după cum urmează: 

 

I. „Cheltuielile privind activităţile fără scop patrimonial” in suma de 5.566.783 lei, se 

compun din: 

 

1. Cheltuieli privind combustibilul: 1.111 lei 

2. Cheltuieli privind alte materiale consumabile 130.050 lei 

3. Cheltuieli cu obiectele de inventar: 48.369 lei 

4. Cheltuieli cu energia şi apa 273.385 lei 

5. Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile: 69.756 lei 

6. Cheltuieli cu primele de asigurare: 118 lei 

7. Cheltuieli cu indemnizatiile: 476.909 lei 

8. Cheltuieli cu onorariile pentru susţinerea intereselor Baroului 104.200 lei 
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Bucureşti în diferite litigii: 

9. Cheltuieli de protocol şi reclamă: 235.633 lei 

10. Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane: 4.820 lei 

11. Cheltuieli cu deplasările (este vorba de deplasarile delegatilor 

Baroului Bucuresti la diverse reuniuni internationale, la Congresul 

Avocatilor si respectiv la sedintele Consiliului UNBR): 

128.760 lei 

12. Cheltuieli poştale şi telecomunicaţii: 152.364 lei 

13. Cheltuieli cu serviciile bancare: 46.578 lei 

14. Alte cheltuieli cu prestări servicii (este vorba de servicii efectuate 

de diverse firme in favoarea Baroului Bucuresti cum ar fi: inchiriere 

sala pt. tinerea Adunarii Generale, anunturi presa, servicii copiatoare, 

actualizari legi etc.) 

200.000 lei 

15. Cheltuieli cu alte impozite şi taxe: 27.803 lei 

16. Cheltuieli cu salarii personal: 2.325.089 lei 

17. Cheltuieli cu tichetele de masa 114.546 lei 

18. Cheltuieli privind contribuţia unităţii la asigurările sociale, 
somaj, sanatate etc. 

681.589 lei 

19. Cotizaţii la organisme internaţionale: 45.613 lei 

20. Taxe inscriere barou transferate la INPPA 320.600 lei 

21. Chelt. din difer. curs valutar si penalit. bilet avion 330 lei 

22. Cheltuieli de exploatare privind amortizările: 179.160 lei 

 

II.  „Cheltuielile privind activităţile economice” in suma de 647.304 lei, se compun din: 

 

1. Cheltuieli cu materiale consumabile 17.728 lei 

2. Cheltuieli cu examinatorii: 390.969 lei 

3. Cheltuieli de protocol: 3.484 lei 

4. Alte cheltuieli cu prestări servicii: 131.171 lei 

5. Cheltuieli cu restul personalului implicat în desfăşurarea 
examenelor: 

64.775 lei 

6. Cheltuieli cu impozitul pe profit 39.177 lei 

 

 Făcând diferenţa dintre veniturile totale realizate de 6.657.273 lei şi cheltuielile 

efectuate de 6.214.087 lei rezultă că în această perioadă s-a cheltuit cu 443.186 lei mai puţin, 

ceea ce reprezintă rezultatul net al exerciţiului. 
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Rezultatul net al exercitiului in anul 2010, de 443.186 lei, este format din 173.193 lei, 

reprezentand rezultatul net al activitatilor fara scop patrimonial si respectiv 269.991 lei 

reprezentand rezultatul net al activitatilor economice. 

 Referitor la veniturile din activitati nepatrimoniale realizate in 2010, de 5.739.978 lei, 

acestea au fost cu 20,28% mai reduse dacat cele planificate si respectiv cu 21.25% mai mici 

dacat cele realizate in 2009. 

 La aceasta situatie a contribuit faptul ca in anul 2010 aproape 1.000 de avocati nu si-

au achitat taxele obligatorii, in suma totala de cca. 285.000 lei, iar din anul 2009 mai sunt 

inca restantieri cca. 800 de avocati, cu debite de peste 250.000 lei. 

 La 31 decembrie 2010, Baroul Bucureşti mai dispune, din exerciţiile financiare 

anterioare de suma de 13.995.836 lei. 

 Referitor la cheltuielile totale efectuate in 2010, de 6.214.087 lei, subliniem faptul ca 

acestea au fost cu 11,86% mai reduse in raport cu cele planificate. 

 Daca ne referim la principalii indicatori economici, unele depasiri s-au inregistrat la 

sumele virate catre INPPA (taxe inscriere barou transferate partial la acest institut pentru 

avocatii care au urmat cursurile de pregatire ) si respectiv la cheltuielile de natura economica 

( organizarea examenelor de primire in profesie si de definitivat ) determinate de costurile 

neprevazute cu inchirierea salilor si supravegherea candidatilor la sesiunea din noiembrie 

2010. 

 In legatura cu cheltuielile de protocol de 235.633 lei, subliniem faptul ca cea mai mare 

parte din suma o reprezinta cheltuielile ocazionate de reuniunea organizata cu ocazia zilei 

avocatului, la care a participat un numar mare de avocati.  

 Analizând conturile de creante si datorii din bilantul pe anul 2010 rezulta urmatoarele : 

 1. Conturile de creante figurează cu un sold de 1.657.626 lei, care se compune din: 

� cheltuieli intretinere datorate de C.A.Av. 16.792 lei 

� cheltuieli intretin. datorate de Filiala Bucureşti a C.A.Av. 26.584 lei 

� cheltuieli consum apa ce revin proprietarului din Str. Dr. 
Râureanu nr. 1 

2.617 lei 

� oficii avocatii datorate de Ministerul Justitiei pentru lunile 
nov. – dec. 2010  

1.557.365 lei 

� alţi debitori 

 

54.268 lei 

 

 2. Conturile de datorii figurează cu un sold de 2.816.158 lei, care se compune din: 

� contribuţii avocaţi  cuvenite U.N.B.R. 12.301 lei 



 4

� onorarii din oficii neridicate de avocati – inainte de aug. 
2008 

54.463 lei 

�  UNBR taxe incasate in avans 258.984 lei 

� TVA de plata 1.481 lei 

� Fil. C.A.Av. cote incasari avocati 1.160 lei 

� UNBR taxe examene 7.395 lei 

� datorii oficii fata de avocati incepand cu sept. 2008 din 

care majoritatea urmeaza sa fie primite de la Tribunalul 

Bucuresti  

2.264.381 lei 

� impozit pe profit datorat 38.896 lei 

� furnizori facturi nesosite 156.889 lei 

� diversi alti creditori 17.208 lei 

 

 3. Referitor la resortul asistenţă juridică din oficii, subliniem faptul că în cursul anului 

2010 s-au prestat activităţi pentru suma de 6.980.367 lei.  

 Tribunalul Bucuresti este inregistrat ca debitor cu suma de 1.557.365 lei reprezentand 

onorarii din oficii pentru lunile oct. ,nov. si dec. 2010; sume incasate in tr. I 2011.   

* 
* * 

Elementele prezentate in situatiile financiare anuale au fost evaluate in conformitate 

cu pricipiile contabilitatii generale si a contabilitatii de angajament. 

In toata activitatea contabila desfasurata au fost avute in vedere : 

- principiul continuitatii activitatii in sensul ca entitatea si-a continuat in mod 

normal functionarea fara nici un fel de element de nesiguranta; 

- principiul permanentei metodelor, in sensul ca metodele de evaluare au fost 

aplicate in mod constant de la un exercitiu la altul; 

- principiul prudentei, in sensul ca a fost inclus numai excedentul la data 

incheierii bilantului. S-a tinut, de asemenea, cont de toate datoriile care au 

aparut in cursul exercitiului financiar; 

- principiul independentei exercitiului, in sensul ca au fost luate in calcul toate 

veniturile si cheltuielile aferente exercitiului financiar, indiferent de data 

incasarii sau platii acestora; 

Nu au putut fi luate in calcul cuantumul datoriilor la 31 dec. 2010 inregistrate de 

avocatii care sunt restantieri la plata taxelor, intrucat, pe de o parte nu exsista o 

garantie ca aceste datorii vor fi recuperate in cel mai scurt timp, iar pe de alta parte 
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nu exista o sentinta judecatoreasca care sa permita inregistrarea datoriilor la debitori. 

In orice caz, extracontabil se va urmarii incasarea pe parcurs a acestor restante, iar 

rau platnicii vor fi propusi pentru suspendarea din profesie. 

- principiul evaluarii separate a elementelor de activ si repectiv a datoriilor; 

- principiul intangibilitatii in sensul ca bilantul de deschidere pentru exercitiul 

financiar 2010 corespunde cu cel de inchidere al anului 2009; 

- principiul necompensarii, in sensul ca nu au fost compensate elementele de 

activ si respectiv de pasiv. 

Mentionez, ca imobilizarile corporale privind activitatile fara scop patrimonial au fost 

amortizate utilizand amortizarea liniara. 

In concluzie, se subliniaza faptul ca situatiile financiare anuale au fost intocmite in 

conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile 

ulterioare si respectiv cu Reglemntarile contabile pentru persoanele juridice fara scop 

patrimonial.    

 

 

 

     D   E   C   A   N ,               CONTABIL ŞEF,  

 

     Av. Ion ILIE-IORDACHESCU    Ec. Virgil LAPADAT 


