NOTĂ INFORMATIVĂ
la subiectul nr. 9 din proiectul Agendei Congresului Avocaților,
cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Uniunii Avocaților din
Republica Moldova pentru anul 2019
Prin Hotărârea Congresului Avocaților din 5 octombrie 2018, a fost aprobat Bugetul
Uniunii Avocaților pentru anul 2019, cu încasări planificate în sumă de 5.800.400 mil. lei
și cheltuieli în mărime de 5.640.230 mil. lei.
După cum a fost constatat în procesul ordonării plăților în perioada semestrului I al
anului 2019, cheltuielile la unele capitole sunt insuficiente pentru executarea bugetului
aprobat, iar la alte capitole se constată o suprafinanțare, după exemplele ce urmează:
1) La capitolul „Cheltuieli administrative” pct. 7), au fost alocate surse financiare
în sumă totală de 60.000 mii lei, pentru efectuarea auditului modului de gestionare a
mijloacelor financiare acumulate în bugetul Uniunii Avocaților pentru perioada de gestiune
a anilor 2015 – 2018, în conformitate dispozițiile art. 35 alin. (4) din Legea cu privire la
avocatură nr.1260-XV/2002.
În procesul efectuării procedurii de achiziție și urmare a evaluării ofertelor recepționate
din partea companiilor de audit, s-a constatat că oferta cea mai avantajoasă din punct de
vedere economic (în sumă de 162.500 mii lei), depășește cu aproximativ 100.000 mii lei,
valoarea sumelor alocate în acest scop. Din considerentele enunțate, Consiliului UARM a
decis în ședința extraordinară din 06.03.2019, anularea procedurii de atribuire a
contractului de achiziție publică pentru efectuarea auditului independent, din motiv că au
fost depuse numai oferte inacceptabile al căror preț depășește bugetul Uniunii Avocaților.
Concomitent, Consiliul UARM a venit cu recomandarea ca la sesiunea ordinară a
Congresului Avocaților să fie solicitată alocarea surselor financiare suplimentare la
compartimentul respectiv de cheltuieli.
2) Tot la capitolul „Cheltuieli administrative” pct. 16, au fost alocate mijloace
bănești în sumă totală de 28.400 lei, pentru acoperirea taxelor la impozitul pe bunurile
imobiliare, fără a se lua în calcul că conform modificărilor operate la art. 57 din Codul
Fiscal, în vigoare din 01 ianuarie 2017, Uniunea Avocaților nu mai beneficiază de facilități
fiscale și respectiv urmează să achite impozitul pe venit atât pentru anul de gestiune 2017,
cât și pentru anul 2018. Astfel, bugetul total alocat pentru închiderea plăților datorate la
bugetul de stat a fost depășit cu circa 14.740 mii lei.
3) De asemenea, la capitolul „Cheltuieli administrative”, cel mai probabil vor fi
depășite sumele alocate la pct. 10) – Cheltuieli gospodărești, având în vedere faptul
că suma în mărime de 9.600 lei nu este suficientă pentru a acoperi toate cheltuielile de la
acest compartiment. Astfel, doar în prima jumătate a anului 2019, au fost suportate plăți
în sumă totală de 7.465 lei, pentru reparația cazanului, aparatului de cafea, curățarea
covoarelor, achiziționarea corpurilor de iluminare, ș.a., starea de uzură a cărora urma a fi
luată în calcul la planificarea bugetului anual, odată ce este logic că echipamentele din
dotarea Uniunii urmează să fie periodic supuse testării și întreținerii pentru a asigura buna
lor funcționare.
4) La capitolul „Cheltuieli administrative” nu a fost în genere prevăzută alocarea
surselor financiare pentru a acoperi cheltuielile de achiziționare a apei potabile, mărfurilor
de uz sanitar și de igienă, precum și a articolelor de menaj, care în mod indispensabil sunt
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necesare pentru uzul zilnic, având în vedere numărul impunător de persoane (salariați,
membri ai Consiliului, Comisiilor specializate, avocați, avocați stagiari și alți vizitatori), care
practic în fiecare zi se află în sediul UARM. S-a încercat pe cât e posibil de a încadra
cheltuielile menționate, la cele incluse la pct. 1) - Consumabile de birou și obiecte de mică
valoare, însă nici la acest compartiment nu este posibil de încadrat având în vedere că
există deja o varietate de cheltuieli la capitolul dat.
5) La capitolul „Activitatea organelor de conducere” pct. 5) nu au fost incluse cheltuieli
de locațiune a sălii pentru desfășurarea examenelor de admitere la stagiu și cele de
admitere în profesia de avocat –proba scrisă, necătînd la faptul că în fiecare an de
gestiune, Uniunea Avocaților suportă cheltuieli în jur de 10.000 lei anual. Tot aici, urmează
de menționat că nu sunt bugetate cheltuieli de imprimare materiale și de achiziționare a
obiectelor de birotică (teste, subiecte, întrebări și spețe, fișe/borderouri de evaluare, pixuri,
hârtie A4, etc.), fiind puși în situația de a încadra plățile respective la alte capitole de
cheltuieli care și așa sunt limitate.
6) La capitolul „ Salariile angajaților unității” – pct. 13) au fost bugetate sume pentru
achitarea ajutorului material la concediu în sumă totală de 98.900 lei, fără a fi alocate
surse financiare în vederea acoperirii contribuțiilor datorate de angajator CAS -18%, AM
- 4,5% în mărime de 22,50%, adică în valoare de 22.252,5 lei, ceea ce determină
suplinirea fondurilor la compartimentul enunțat.
În contextul motivelor enumerate și având în vedere faptul că până la finele anului
2019 vor fi identificate și alte omisiuni la clasele de venituri și cheltuieli, cu referire la mai
multe capitole din bugetul Uniunii Avocaților, motiv pentru care nu este rațional să fie puse
spre dezbatere și aprobare Congresului Avocaților modificările ce necesită a fi operate cu
referire concretă la compartimentele din buget, SE PROPUNE:
Mandatarea Consiliul Uniunii Avocaților să aprobe rectificări a bugetului de venituri
și cheltuieli pe anul 2019, prin transferul de sume între capitolele, așa cum acesta a fost
aprobat, fără a afecta per ansamblu Bugetul pentru anul 2019.

Secretar General interimar

av. Miroslav ȘENDREA
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