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Activitatea financiar – contabilă a Filialei Teritoriale Bucureşti a
O.A.R. s-a desfăşurat pe baza legii 82 a contabilităţii, cu respectarea
principiilor de bază ale contabilităţii, cu respectarea normelor 1752/2005
modificate de normele 3055/2009 completate de Ordonanţa de Urgenţă
1709/2010.
Înregistrările contabile s-au făcut pe baza documentelor justificative
originale; mijloacele fixe şi obiectele de inventar s-au inventariat faptic şi
scriptic, neînregistrându-se diferenţa sau lipsuri, aşa cum confirmă şi auditul
financiar efectuat în fiecare an şi depus împreună cu bilanţul contabil anual la
Administraţia Finanţelor Publice.
Toate cheltuielile efectuate pentru funcţionarea în bune condiţii a
Filialei Bucureşti s-au încadrat în capitolele bugetare stabilite prin bugetul
anual de venituri şi cheltuieli întocmit de vicepreşedintele trezoriei împreună
cu directorul economic şi verificat de cenzorul şef, supus apoi aprobării
Colegiului Director şi ulterior Consiliului Teritorial.
Au existat doar 2 rectificări bugetare; prima în anul 2008, când
datorită angajării a încă 2 salariaţi , unul pentru eliberarea dovezilor de
înregistrare a proiectelor şi unul la secretariat s-a depăşit fondul de salarii de
la capitolul 1 cu suma de 48239 lei, sopurtată de la capitolul 3 (cheltuieli
pentru funcţionarea comisiilor de lucru) unde am avut o economie de 68294
lei. A doua rectificare bugetară a fost în anul 2009 la capitolul 6 - cheltuieli
profesionale - asigurările profesionale pentru membrii Filialei Bucureşti au
fost depăşite cu suma de 71000 lei, sumă ce s-a suoprtat de la capitolul 4 –
cheltuieli de întreţinere şi funcţionare unde a existat o economie de 93802 lei.
La capitolul cheltuieli, se observă conform execuţiilor bugetare în
fiecare an o bună administrare a fondurilor filialei, existând permanent
economii la aproape toate capitolele bugetare, dar mai ales la capitolul 10
(sediul F.T.B.) şi la capitolul 13 (fond pentru Casa Arhitectului, fond pe care
îl finanţăm din taxele pentru dovezi – din acest motiv filiala Bucureşti care la
început, timp de 2 ani nu a perceput taxa pentru dovezi, a introdus în iulie
2008 această taxă pentru dovezi, pe care o practică toate filialele O.A.R.
conform hotărârii Ordinului Naţional şi care şi în prezent este la jumătate din
valoarea permisă de O.A.R. adică 25 lei în loc de 50 lei. Fondurile
economisite vor fi îndreptate spre amenajarea noului sediu al F.T.B., vechiul
sediu fiind deja neîncăpător, având în vedere dezvoltarea Filialei Bucureşti,
cea mai mare filială a O.A.R., cu un număr de 3125 membri şi un spaţiu
pentru desfăşurarea activităţii de 80 m2.
La capitolul cheltuieli, în procente situaţia se prezintă astfel:
În anul 2006 cheltuielile realizate faţă de cele planificateau fost în
procent de 54,36%, în 2007 cheltuielile realizate faţă de cele planificate au
fost în procent de 51,53%, în 2008 procentul realizat faţă de planificat a fost
de 50,75%, iar în 2009 de 43,35%.
Reducerea cheltuielilor aproape la jumătate se datorează nu numai
economiei la capitolele pentru amenajarea sediului F.T.B., dar si economiilor
(nedorite neapărat de noi) la capitolul 8 – Proiecte Culturale, datorită faptului
că aceste proiecte se susţin din legea timbtului de arhitectură şi sunt aptobate
de o comisie la nivelul O.A.R. din fondurile O.A.R. provenite din timbrul de

arhitectură, comisie care decimează proiecte culturale, iar celor pe care le
aprobă le atribuie un coeficient de 50% - 60% din valoarea solicitată,
forţându-ne astfel să facem economii la acest capitol, chiar dacă alimentarea
fondului timbrului de arhitectură se face în procent de 100% din cota aprobată
conform Legii 35, din lucrările arhitecţilor.
Situaţia veniturilor se prezintă mai puţin bine, dar totuşi satisfăcător
astfel: în anul 2006 venituri realizate faţă de cele planificate au fost de
111,14%, în anul 2007 veniturile realizate faţă de planificat au fost 109,94%,
în anul 2008 realizarea venitului a fost de 100,65%, iar în anul 2009
realizarea veniturilor a scăzut la 94,02%. Astfel pe total perioada 2006 – 2010
trimestru I, veniturile realizate au fost de 9585987 lei faţă de planificat
9961647 lei, procent 96,22%, iar cheltuielile efectuate în această perioadă au
fost de 6224751 leifaţă de planificat 13207075 lei, procent 47,13%.
Excedentul aceleiaşi perioade este de 1182314 lei, iar cota virată la
O.A.R. în această perioadă este 2178922 lei.
Per total excedent (sold) la 31.03.2010 al Filialei Teritoriale Bucureşti
a O.A.R. este de 2359303 lei provenit din:
- excedentul perioadei 2006 – 2010 (trim I) în sumă de 1182314 lei
- excedentul reportat din 2001 în sumă de 182842 lei
- excedentul din perioada 2002 – 2006 în sumă de 983874 lei
Componenţa excedentului de 2359030 este:
- depozite bancare BRD 1400000 lei
- cont curent BRD 829187 lei
- cont legea timbrului de arhitectură 19033 lei
- cont curent Raiffeisen 100494 lei
- Casa 10316 lei
această sumă 2359030 lei reprezintă toate lichidităţile Filialei
Teritoriale Bucureşti a O.A.R., incluzând sumele alocate amenajării sediului
şi cheltuielilor curente de funcţionare conform bugetului aprobat pe anul
2010.
Menţionez că execuţiile bugetare s-au întocmit în fiecare an împreună
cu preşedintele Comisiei de cenzori, după ce, în prealabil, au fost verificate
încadrările veniturilor şi cheltuielilor în bugetele aprobate de Colegiul
Director şi Consilul de Conducere şi după consultarea raportului întocmit de
auditorul financiar, reprezantantul Ministerului Finanţelor Publice.
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