UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
CONSILIUL UNIUNII
HOTĂRÂREA nr. 149
14-15 mai 2021

În baza dispozițiilor art. 63 alin. (1) lit. i) și 65 lit. a), b), c) din Legea nr. 51/1995 privind
organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
Ținând cont de Hotărârea Congresului Avocaților nr. 02/02-04 decembrie 2020 privind
mandatarea Consiliului UNBR de a aproba proiectul de buget al Uniunii Naționale a Barourilor din
România (în continuare UNBR) pe anul 2021, urmând ca hotărârea Consiliului UNBR să fie supusă
ratificării Congresului imediat următor,
Având în vedere propunerile Departamentului Economico – Financiar și Administrativ al
UNBR privind proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, inclusiv nota explicativă
privind proiectele propuse a fi incluse în proiectul de buget, precum și dezbaterile din ședințele
Comisiei Permanente din 13.05.2021 și Consiliului din 14-15.05.2021,
Consiliul UNBR, în ședința din 14-15.05.2021,

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 – Se aprobă proiectul de buget al UNBR pe anul 2021 (Anexa nr. 1 la prezenta
hotărâre), astfel cum acesta a fost supus dezbaterii și aprobării în ședința Consiliului UNBR.
Art. 2. – Prezenta hotărâre va fi supusă ratificării Congresului imediat următor și se va
aduce la îndeplinire de Comisia Permanentă și Departamentele UNBR.
Art. 3. – Hotărârea se comunică prin e-mail membrilor Consiliului UNBR, barourilor, care
vor asigura publicitatea hotărârii pe raza fiecărui barou și Departamentului Economico – Financiar
și Administrativ al UNBR și se afișează pe pagina web a Uniunii Naționale a Barourilor din România
(www.unbr.ro).
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Anexă la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 149/14-15.05.2021

BUGETUL

de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021
Prevederi pentru
anul 2021

DENUMIREA INDICATORILOR

I. VENITURI:

9.220.000

1. Venituri din cotizațiile membrilor (21.000 def. + 2.250 stg.) 
2. Venituri din dobânzi bancare
3. Alte venituri din activități fără scop patrimonial
a) Venituri din taxe card CCBE
b) Alte venituri
4. Venituri din activități economice (RNPM)

II. CHELTUIELI

5.940.000
50.000
230.000
220.000
10.000
3.000.000

9.220.000

1. Cheltuieli cu materiale consumabile, din care:
a) cheltuieli cu combustibilii
b) cheltuieli privind alte materiale consumabile / consumabile sanitare
2. Cheltuieli de natura obiectelor de inventar
3. Cheltuieli cu IT si dezvoltarea programelor informatice
a) Proiectul platformei avocat-client
b) Proiectul aplicației Tabelul de lucrări
c) Proiectul aplicației UNBR Info
d) Alte cheltuieli cu dezvoltare IT
4. Cheltuieli cu energia, apa și întreținerea sediilor
5. Cheltuieli cu serviciile şi lucrările executate de terți:
a) cheltuieli reparații
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80.000
10.000
70.000
12.000
428.000
180.000
80.000
30.000
138.000
85.000
3.250.000
20.000

b) cheltuieli cu primele de asigurare, taxe si impozite clădiri, teren
c) cheltuieli cu indemnizațiile Comisiei Permanente UNBR
d) cheltuieli cu indemnizațiile Comisiei de Disciplina, si Comisiei de Cenzori
e) cheltuieli privind onorariile pentru avocații implicați în activitatea de asistență judiciară a UNBR
f) cheltuieli de protocol
g) cheltuieli cu promovarea imaginii avocaturii și prestigiului UNBR
• Proiectul privind publicitatea profesiei de avocat (PR)
• Alte cheltuieli
h) cheltuieli cu deplasarea, cazarea și organizarea ședințelor de Comisie Permanenta și Consiliu
UNBR
i) cheltuieli cu deplasarea, cazarea și diurna reprezentanților UNBR la reuniuni internaționale
j) cheltuieli poștale, telefon, internet, web, hosting
k) cheltuieli cu serviciile bancare
l) alte cheltuieli și prestări de servicii executate de terți
m) cheltuieli cu serviciile de tipărit carduri, holograme
6. Cheltuieli cu personalul:
a) cheltuieli cu salariile si tichetele de masă
b) cheltuieli privind asigurările și protecția socială
7. Alte cheltuieli de exploatare:
a) cotizații și taxe de participare la organisme internaționale și interne (CCBE, UIA, IBA, UPLR)
b) sponsorizări, donații și sprijin financiar pentru proiecte si evenimente
c) subvenție INPPA
8. Cheltuieli cu amortizările
9. Cheltuieli de natură economică (RNPM):
a) cheltuieli cu primele de asigurare RNPM
b) cheltuieli onorarii RNPM
c) cheltuieli poștale, internet, web, hosting și comisioane bancare RNPM
d) cheltuieli cu serviciile de stocare si alte cheltuieli RNPM
e) cotizații la Corpul Operatorilor RNPM (s-a stabilit suma fixa de 14.079 lei/luna)
f) cheltuieli cu impozitul pe profit RNPM
10. Cheltuieli cu investiții - Proiectul Cartierul Justiției
 majorare cotizație avocați definitivi - 30 leix6 luni (de la 01 iulie 2021)
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50.000
650.000
170.000
370.000
60.000
650.000
500.000
150.000
600.000
50.000
260.000
30.000
300.000
40.000
2.400.000
2.280.000
120.000
770.000
450.000
120.000
200.000
220.000
975.000
50.000
345.000
35.000
75.000
170.000
300.000
1.000.000

