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DARE DE SEAMA 
 

Privind activitatea Filialei Cluj a CAA pe anul  2015 

 

 

 Execuţia bugetară pe anul 2015 este cuprinsă în scriptul intitulat „Situaţia 

veniturilor şi cheltuielilor pe anul 2015”, script ce a fost afişat pentru luare la 

cunoştinţă de către toţi membrii filialei. 

 Cheltuielile anului 2015 în sumă de 4.608.132 lei au fost acoperite în 

proporţie de 9,05% cu sumele realizate din dobânzile bancare şi penalităţile 

percepute pentru plata cu întârziere a cotelor datorate, diferenţa de 90,95% s-a 

acoperit din încasările realizate cu titlul de contribuţie a avocaţilor la fondurile 

C.A.A., în cuantum de 6.417.031 lei. 

 În cursul anului 2015 nu s-au operat majorări de pensii în sistem, în schimb 

venitului de referinţă pentru calculul prestațiilor de asigurări sociale a crescut la 

valoarea de 2428 lei.  

 Situaţia financiară a Filialei Cluj la finele anului 2015 este foarte bună, 

exerciţiul financiar se încheie la 31.12. 2015 cu un excedent de 2.226.002 lei. 

 În conformitate cu prevederile art.14 din Statutul CAA combinat cu 

prevederile art.11 din Regulamentul CAA suntem obligaţi a constitui un FOND DE 

REZERVĂ CENTRALIZAT într-un procent de 5% din veniturile realizate, ceea ce 

înseamnă o sumă de 341.708 lei. În conformitate cu prevederile noului Statut şi ale 

noului Regulament al CAA, fondul de risc centralizat se virează lunar catre CAAR, 

începând cu luna octombrie 2012. 

 Excedentele cumulate până la data de 31.12. 2015 sunt în sumă totală de 

12.070.967 lei.  

 Având în vedere rezultatele financiare ale anului 2015, ţinând cont și de 

întreaga situaţie economică, Consiliul de Administraţie al Filialei Cluj a CAA a 

dispus o proiecţie a bugetului pentru anul 2015 cu un excedent de 996.536 lei şi 

menţinerea unei politici prudente privind cheltuielile.  

 Pentru rezolvarea lucrărilor curente, Consiliul de Administraţie a avut 8 

şedinţe. 

 În perioada analizată au fost întocmite un număr de 18 dosare de 

pensionare, astfel: 

- 7 dosare de pensie limită de vârstă cu continuarea activităţii şi cumularea 

pensiei cu veniturile din profesie 

- 1 dosar de pensie cu retragere anticipată definitivă din profesie 

- 7 dosare de pensie pentru retragere definitivă din profesie 

- 1 dosar indemnizație de urmaș 

- 2 dosare pensie de urmaș 

În cursul anului 2015 au decedat 5 membri ai filialei : dl Pop Ioan, dna 

Oprea Clara, dna Savu Doina, dl Pop Lorin, dna Gal Margareta. 

 

La sfârşitul anului 2015 am avut un număr de 111 pensionari. 
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Consiliul de Administraţie al Filialei propune spre aprobare : 

 

- Darea de seamă pe anul 2015 

- Execuţia bugetară cuprinsă în Situaţia veniturilor şi cheltuielilor pe anul 

2015 

- Proiectul de buget pe anul 2016 

- Descărcarea de gestiunea anului 2015 

 

 

Consiliul de Administraţie : 

 

                  PREŞEDINTE    

Av. Constantin Eugen Iordăchescu    

 


