RAPORT DE ACTIVITATE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL FILIALEI OLT A CAA
PE ANUL 2014
In anul 2014, Consiliul de Administratie al Filialei Olt a CAA si-a desfasurat
activitatea in conformitate cu dispozitiile art.151 din Statutul CAA aprobat si
modificat in sedintele Consiliului UNBR si al Congresului, cu hotararile si deciziile
adoptate de Consiliul CAA din Romania.
Pe parcursul intregului an Consiliul de Administratie s-a intrunit ori de
cate ori a fost nevoie pentru rezolvarea operativa si in bune conditii a cererilor
formulate de membrii asigurati, pentru analizarea tuturor problemelor ce s-au
ridicat in legatura cu activitatea specifica a filialei.
Astfel Consiliul de Administratie a Filialei Olt a CAA a luat hotarari in
cadrul sedintelor privind solicitarile adresate de avocati, ca acestia sa beneficieze de
prestatiile pe care le pune la dispozitia lor legislatia, referitoare la pensii,
indemnizatii, ajutoare crestere copil, concedii de lauzie si incapacitate de munca.
Lunar Consiliul Filialei a instiintat in conformitate cu art.26 din Statutul
CAA, Consiliul Baroului Olt situatia cu restantierii la cota de 10% respectiv 11%, in
vederea luarii de masuri necesare potrivit legii si statutului, care pe langa faptul ca
sunt obligatorii sunt necesare si pentru a evita diminuarea fondului de 15% al
filialei, asa in cat sa nu se ajunga la o eventuala si imprevizibila incapacitate de plati.
Urmare adresei CAA Bucuresti nr.55/16.01.2015 Filiala Olt a informat ca
au fost recuperate in totalitate debitele si penalitatile constatate ca urmare a celor 3
verificari efectuate de catre Inspectorii CAA Bucuresti.
Activitatea Filialei Olt a CAA a fost urmarita si analizata de Consiliul
Baroului Olt unde s-a analizat in patru sedinte activitatea economico – financiara si
ca urmare a deficitului la fondul de 15% a hotarat reducerea salariilor angajatilor
precum si sistarea indemnizatiei Presedintelui incepandu cu luna iulie 2014 .
La propunerea Consiliului Baroului Olt, Filiala Olt a CAA a facut demersuri
catre CAA Bucuresti pentru a fi redus deficitul la fondul de 15%, solicitand prin
adresa numarul 146/05.06.2014 urmatoarele :

1.

Preluarea dobanzii de la disponibilul bancar al fondului de 85% in
totalitate la fondul de 15% pe o perioada de 1 – 2 ani ;
2.
Virarea din fondul de rezerva constituit de Filiala Olt la CAA in suma de
647.890 lei la finele anului 2013, a unei sume pentru acoperirea deficitului la
fondul de 15% ce va fi raportat la finele anului 2014 conform prevederilor
art.14 alin.4 din Statutul CAA .
La aceasta adresa s-a revenit in data de 20.10.2014 cu nr.244 iar CAA
Bucuresti a raspuns abia in 11.12.2014 prin adresa nr.1622 faptul ca :
Consiliul de Administratie al CAA in unanimitate considera ca nu pot fi
aprobate astfel de propuneri, intrucat se incalca legislatia Sistemului de
asigurari al avocatilor.
Prin adresa nr.61/06.02.2015 s-a revenit la CAA cu o alta propunere de a
se aproba Filialei Olt sa nu mai vireze fondul de rezerva incepand cu anul 2015 pana
la acoperirea deficitului la fondul de 15% motivat de faptul ca art.14 alin.4 din
Statutul CAA stipuleaza faptul ca „in situatii temeinic motivate si aprobate de
Consiliul CAA fondul de rezerva poate fi utilizat pentru acoperirea prestatiilor
de asigurari sociale” – respectiv fondul de 15%. Fondul de rezerva constituit si
virat la nivelul CAA Bucuresti este la finele anului 2014 in suma de 737.985 lei .
Nici pana in prezent nu s-a primit un raspuns la solicitarile noastre .
Consideram ca este un paradox faptul ca Filiala Olt a CAA aflata pe locul 5
in tara ca total disponibil general in suma de 5.048.271 lei, sa inregistreze pe anul
2014 un deficit 128.640 lei la fondul de 15%, conform situatiei de venituri si
cheltuieli care va fi prezentata separat .
Acest disponibil este materializat in titluri de stat la 5 banci , intrucat
conform punctului 7 din anexa la OG 39/1966 „daca suma ar fi constituita in
depozite bancare acestea nu sunt garantate de catre stat asa cum sunt titlurile”.
Deficitul se concretizeaza in mare masura in concediile medicale care
reprezinta un procent de 15% din veniturile incasate in anul 2014 la fondul de 15%,
concedii de lauzie care reprezinta un procent de 17% si concedii de crestere copil
care reprezinta un procent de 22% din incasarile pe anul 2014 la fondul de 15%, in
total 54% iar restul de 46% il reprezinta celelalte cheltuieli ale filialei dupa cum
urmeaza :
Cheltuieli cu incalzirea (gaze) 7.388 lei, cheltuieli cu energia electrica
1.968 lei; cheltuieli cu imprimate rechizite materiale curatenie 2.594 lei; cheltuieli
prestari servicii 6.390 lei; cheltuieli protocol 6.000 lei; cheltuieli postale, telefoane
internet 7.310 lei; cheltuieli deplasari 2.350 lei; cheltuieli comisioane bancare 2.921
lei; impozit pe cladiri 2.544 lei; chetuieli cu salariile – 187.586 lei; idemnizatii

conducere 16.503 lei; CAS anagajator 39.973; cheltuieli obligatorii ale unitatii catre
Bugetul statului (somaj, sanatate FNUAS) 13.793 lei.
Aceste cheltuieli estimam ca vor fi si mai mari in anul 2015 ca urmare a
faptului ca prin Hotararea nr.1036/2014 a Consiliului UNBR cunatumul ajutorului
lunar pentru cresterea copilului s-a stabilit a fi in suma de 700 lei, iar venitul de
referinta la stabilirea concediilor medicale va fi de 2.428 lei fata de 2.392 lei in anul
2014.
De asemenea si punctul de pensie conform Hotararii nr.1035/2014 in anul
2015 va fi de 1214 lei (in timp ce la stat valoarea punctului este de 830 lei).
Separat de cele expuse mai sus in cursul anului 2014 Consiliul Filialei Olt a
CAA:
1. A participat prin delegarea unui salariat in perioada 01 – 04.07.2014 la
Scoala de vara pentru pregatirea cadrelor CAA a carei tematica s-a
referit la activitatea efectiva a filialelor la gestionarea celor doua
fonduri, precum si discutarea unui nou proiect al legii privind pensiile
avocatilor.
2. A solutionat un numar de 44 de cereri privind indemnizatia pentru
incapacitate de munca, un numar de 35 de cereri privind indemnizatia
de maternitate si un numar de 131 de cazuri privind ajutoarele de
crestere a copilului in varsta de pana la 2 ani .
3. A verificat si completat actele procedurale privind intocmirea unui
numar de 7 dosare de pensionare care au fost inaintate Consiliului
Casei de Asigurari a Avocatilor .
4. A urmarit incasarea la timp a contributiei de asigurari sociale si a
eventualelor penalitati, a intocmit evidenta nominala a restantelor. Nu
au fost cazuri de pierderi, imputatii sau alte nereguli din culpa
membrilor Consiliului sau a salariatilor asa cum rezulta si din Raportul
Comisiei de cenzori.
In prezent Filiala Olt a CAA are un numar de 415 membrii care exercita
profesia si un numar de 27 de pensionari.
Din situatia de venituri si cheltuieli la finele anului 2014 reiese faptul ca :


S-au realizat venituri totale la fondul de 85% in suma de 1.433.208 iar
cheltuieli in suma de 637.717 lei realizand un excedent de 795.491 lei .



La fondul de asigurari sociale de 15% s-au inregistrat venituri totale in
suma de 368.643 lei, cheltuieli in suma de 497.283 lei , realizand un deficit de
128.640 lei .
PENTRU CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
VICEPRESEDINTE,

