
 

 

 
 

 

 

RAPORT ECONOMICO-FINANCIAR 

PE ANUL 2014 
 

Baroul Olt îşi ghidează activitatea economico-financiară după regulile Legii 51/1995 
republicată precum şi ale Legii contabilităţii 82/1991. 

În anul 2014 conform bilanţului contabil s-au realizat venituri în suma totala de 
350.259  lei provenite din din:cota obligatorie a avocatilor 256.246 lei,  venituri din 
penalizari 24.049 lei,  din dobânzi bancare la depozite si la contul curent 9.156 lei, taxa 
reinscriere tablou 7.500 lei,  taxa primire in profesie pentru cei care au promovat 
examenul 2.200 lei,  taxa ridicare suspendare pentr reinscriere 4.500 lei, conferinte 
INPPA  18.700 lei,  contravaloare vanzari contracte si delegatiere 12.301 lei,  incasari CM 
4.859 lei, cota parte a INPPA din taxa de inscriere la examen 6.300 lei,  retinere 1% din 
contravaloarea oficiilor 4.448 lei. 
Cheltuielile aferente anului 2014,  cu respectarea normelor fiscale au fost în suma totală 
de 327.018  lei cu urmatoarele defalcări pe articole bugetare si comparativ cu anul 2013: 
 

 Anul 2014 Anul 2013 SCAD/CRESTERE 
Cheltuieli materiale consumabile 
(ab.Consi, intretinre logistica, chirie) 

4.753 lei; 
 

7.687 lei; S – 2.934 lei; 

Cheltuieli materiale nestocate (contracte, 
delegatiere, cartuse imprimante si Xerox, 
furniture birou, intretinere) 

16.130 lei; 
 

14.612 lei; C – 1.518 lei; 

Cheltuieli apa La Fantana (Tribunal pana 
in iulie) 

850 lei; 1.983 lei; S – 1.133 lei; 

Cheltuieli cu colaboratori (sponsorizare 
ATA, program site barou SAJ   

7.384 lei; 13.952 lei; S – 6.568 lei; 

Cheltuieli protocol (Adunare Generala, 
sedinte consiliu) 

10.950 lei; 10.909 lei; C – 41 lei; 

Cheltuieli cu deplasari (sedinte UNBR, 
delegati Congres) 

23.221 lei; 23.684 lei; S – 463 lei; 

Cheltuieli postale (telefon si internet) 6.746 lei; 12.043 lei; S – 5.297 lei; 
Cheltuieli cu servicii bancare (comisioane 
administrare si rid. Oficii)   

4.243 lei; 3.634 lei; C – 609 lei; 

Cheltuieli cu conferinte INPPA 16.970 lei; 13.905 lei; C – 3065 lei; 
Cheltuieli cu salariile 136.847 lei; 162.960 lei; S – 26.114 lei; 
Cheltuieli cu indemnizatii 
conducere+consilieri+coord.oficii 

42.690 lei 131.160 lei; S – 88470 lei; 

Cheltuieli unitate la asigurări 
sociale(20.8%) 

33.508 lei; 35.318 lei; S – 1.810 lei; 

Cheltuieli unitate  fond de somaj(0.5%) 715 lei; 844 lei; S – 129 lei; 



Contribuţie unitate la  asigurarile  sociale  
de  sănătate (5.2%) 

8.581 lei; 8.826 lei; S – 245 lei; 

Accidente de munca si boli profesionale 345 lei; 285 lei; C – 60 lei; 
Contributie 0.85% FNUASS 1.170 lei; 1.423 lei; S – 253 lei; 
Contributie fond de garantare 375 lei; 421 lei; S – 43 lei; 
Cheltuieli cu concediile medicale 11.540 lei; 0 - 

 
La finele anului 2014 ,Baroul Olt s-a înregistrat cu un excedent de 23.241 lei 

şi cumulat cu anii anteriori un excedent total în suma de 374.273 lei,  din care 
suma de 226.000 lei este garantata in doua depozite bancare. 
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