UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
CONSILIUL UNIUNII

HOTĂRÂREA nr. 411
07-08 decembrie 2018
În conformitate cu dispozițiile art. 65 lit. s) din Legea 51/1995 privind organizarea și
exercitarea profesiei de avocat, republicată și ale art. 53 lit. x) din Statutul Casei de
Asigurări a Avocaților (C.A.A.), adoptat prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr.
139/27.07.2016,
Având în vedere principiul anualității exercițiului bugetar, față de situația prezentată
de Consiliul de administrație al C.A.A. din care rezultă că sumele aprobate și incluse în
bugetul C.A.A. pentru anul 2018 ca investiții nu au fost cheltuite în totalitate
Ținând cont de propunerile făcute de Consiliul de Administrație al C.A.A. și de
dezbaterile din ședința Consiliului U.N.B.R.,
Consiliul U.N.B.R., întrunit în ședința din 07-08 decembrie 2018, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:
Art. 1 – Se ia act de faptul că în bugetul C.A.A. care va fi aprobat în 2019 se va
reînscrie la capitolul bugetar corespunzător realizarea investițiilor aprobate în 2018, urmând
ca în procedura de adoptare a bugetului să se aibă în vedere propunerile Consiliului de
Administrație al C.A.A., astfel cum sunt menționate la Anexa la prezenta hotărâre.
Art. 2 – (1) Procedurile de realizare a investițiilor se vor întocmi de către C.A.A.
(2) Sumele necesare vor fi asigurate de către C.A.A. din disponibilitățile bănești ale
fondului centralizat al sistemului C.A.A.
Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică Consiliului UNBR şi C.A.A. care va lua
măsuri pentru punerea ei în aplicare.

CONSILIUL
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Anexa la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 411/07-08.12.2018
Program anual de investiții al C.A.A. propus pentru anul 2019
1. Investiții hardware 2019. Reportarea sumelor necheltuite în 2018 de 16.438
euro
Din programul de investiții hardware multianual cu o valoare totală de 40.760 euro se
dorește reportarea valorii de 16.438 euro necheltuită în 2018 în anul 2019.
În programul de investiții al anului 2016 a fost inclus, în buget la capitolul investiți în
echipamente hardware suma de 40.760 euro care, la momentul întocmirii proiectului de buget,
reprezentau 183.420 lei.
NB: s-a prevăzut în programul de investiții hardware că acestea urmau să fie
achiziționate în mai mult etape, în funcție de necesități generate de punerea în
aplicare a programelor software care trebuiau găzduite pe echipamentele hardware.
De aceea programul de investiții hardware reprezintă în realitate programul general
de investiții hardware al C.A.A. cu o valoare totală de 40.760 euro din care urma să
se achiziționeze în anul 2016 o primă parte de echipamente.
În anul 2016 s-a realizat în parte programul de investiții hardware – au fost
achiziționate, parțial, echipamente hardware în valoare de 19.042 euro reprezentând la
momentul achiziției 85.506 de lei, rămânând necheltuită suma de 22.000 euro.
În programul de investiții pentru anul 2017 a fost reportată valoarea de 22.000 euro,
necheltuită în 2016, necesară pentru realizarea întregului program de investiții în hardware,
reprezentând la momentul aprobării programului anual de investiții 99.660 lei (din care
97.914 lei prin reportarea diferenței necheltuite aferente anului 2016 și 1.746 lei diferență
curs valutar).
În anul 2017 nu s-au făcut achiziții hardware.
În anul 2018 s-a făcut achiziția unei părți a echipamentelor hardware, în sumă de 5.562
EUR.
În situația în care nu vor fi achiziționate echipamentele fazei II până la 31
decembrie 2018, valoarea de 16.438 euro (faza a doua de achiziții, sume reportate din 2017
în anul 2018, din bugetul inițial al programului aprobat în 2016) va fi reportată pentru
anul 2019.
2. Investiții în software 2019. Reportare sumelor necheltuite în 2018 de 25.544 euro
În privința investițiilor în software, C.A.A. a avut aprobate bugete anuale, respectiv:
- 48.180 Euro, conform Hotărârii Consiliului UNBR nr.34 din 12.12.2015,
buget pentru anul 2016
- 40.000 Euro, conform Hotărârii Consiliului UNBR nr.207 din 18.02.2017,
buget pentru anul 2017
- 30.000 Euro conform Hotărârii Consiliului UNBR nr.302 din 09.12.2017
În anul 2016 a fost cheltuită întreaga sumă bugetată, fără a se înregistra depășiri sau
reportări bugetare.
În anul 2017 au fost cheltuiți 30.865 euro pentru realizarea a 5 programe software, și a
fost reportată suma de 9.135 euro, inclusă apoi în bugetul de 30.000 Euro pentru anul 2018.
În anul 2018 au fost cheltuiți 4.456 Euro pentru definitivarea programului de Registru
filiale, urmând a fi reportată suma de 25.544 Euro
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Se dorește ca în anul 2019 să fie realizate și alte produse software, respectiv:
a) ”Registrul contribuabililor” – prevăzut de art. 51 din Regulamentul creanțelor
contributive. Acesta va trebui să funcționeze la fel ca registrul contribuabililor
prevăzut de art. 91-92 din Codul de procedură fiscală – etapa de realizare a
programului.
b) ”Programul informatic pentru controlul avocaților”
c) Completarea programelor finalizate și aflate în faza de implementare, conform
cerințelor care vor rezulta în urma punerii în aplicare.
Pentru programele software care se vor realiza sau se vor implementa în anul 2019
se va reporta suma de 25.544 Euro din programul de investiții aprobat pe 2018.
3. Investiții în reabilitarea Complexul balnear Techirghiol 2019. Reportarea sumelor
necheltuite în anul 2018 în valoare de 497.025 euro
Pentru reabilitarea Complexului balnear Techirghiol, în programul de investiții al
anului 2018 a fost prevăzut un buget de 497.025 euro.
În anul 2018, în vederea realizării acestei investiții, s-au realizat următoarele activități:
- S-a obținut avizul de mediu;
- S-a obținut avizul ENEL;
- S-a întocmit raportul de expertiza tehnică al clădirii;
- Sunt în fază de obținere avizele DSP, ISU, ISC
- Este în fază de elaborarea proiectul tehnic de rezistență
În anul 2018 nu au fost cheltuite sume din cele aprobate pentru reabilitarea
Complexului balnear Techirghiol.
Se dorește ca în cursul anului 2019 să fie finalizată investiția, motiv pentru care se
va reporta suma necheltuită în anul 2018 de 497.025 euro pentru anul 2019.
4. CBR Techirghiol – Studiu de fezabilitate
În anul 2017 a fost aprobat un buget de 50.000 euro pentru întocmirea unui studiu de
fezabilitate necesar pentru aprecierea oportunității unui nou proiect de investiție care constă
în realizarea unui al doilea sanatoriu balnear. Investiția a fost aprobată prin Hotărârea
Consiliului UNBR nr. 179/17.12.2016.
Întrucât nu a fost posibilă realizarea unui studiu de fezabilitate datorită faptului că la
data respectivă nu a existat o locație clară dedicată investiției, în același an s-a realizat ceea
ce era posibil, un studiu de prefezabilitate legat de ideea investiției într-un nou sanatoriu
balnear.
Studiu de prefezabilitate a costat 2.975 euro și a concluzionat că ideea în sine a
investiției într-o afacere „de nișă”, legată de balneologie la Techirghiol este viabilă.
La finele anului 2017 C.A.A. a participat la o licitație organizată de Primăria
Techirghiol în vederea achiziționării unui teren, licitație pe care a pierdut-o, fiind declarat
câștigător ofertantul Dedeman.
La data de 05.04.2018 C.A.A. a câștigat altă licitație organizată de aceeași Primărie a
orașului Techirghiol privind achiziționarea unui teren de 20.076 mp.
Pe acest teren C.A.A. dorește să realizeze noua investiție care va consta în construirea
unui nou sanatoriu ultramodern.
Se propune realizarea studiului de fezabilitate pentru o nouă construcție cu aceeași
destinație, în proximitatea actualului complex, un pavilion nou care să suplimenteze
capacitatea actuală a complexului.
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Decizia privind investiția în această construcție ar urma să fie luată în baza acestui
studiu. Necesarul pentru acest studiu de fezabilitate este estimat la valoarea de 50.000 euro
reprezentând 237.500 lei la cursul de 4,75 lei/euro.
Centralizator program anual de investiții propuse
pentru anul 2019
Programul anual de investiții pentru anul 2019 întocmit în conformitate cu
prevederile art. 53 lit. x) din Statutul C.A.A. este în sumă de 2.560.283 lei, detaliat
după cum urmează (curs mediu euro 4,75 lei/euro):
Sume cu TVA inclus

Denumirea bunului/serviciului

Valoarea
estimată euro -

Valoarea
estimată
- lei -

1. Echipament hardware – faza a II-a
Upgrade, Server backup, 42U,
Backup - Baracuda Server, Servicii
instalare – report din 2018

16.438

78.081

16.438

78.081

2. Programe software
- Dezvoltare aplicații – report din 2018

25.544
25.544

121.334
121.334

497.025

2.360.869

50.000

226.500

50.000

237.500

589.007

2.797.784

3. Reabilitarea Complexului Balnear
Techirghiol
4. Studiu fezabilitate
Studiu fezabilitate construcție
pavilion suplimentar Techirghiol

TOTAL INVESTIȚII
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