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Către 

Fil iala Prahova a C.A.A. 

Ref. la: 

contabile 

Stabili rea obiectivelor pentru realizarea unei expertize financiar -

În atenţia : Preşedintelu i Filialei Prahova a C.A.A. 

Stimate domnule P reşedinte 

Urmare a demisiilor înaintate de Consiliul de Administraţie al Filialei Prahova, având 

în vedere importanţa continuă rii activităţii şi necesitatea funcţionări i filialei, prin adresa nr. 

178 din 24.05.2022, a fost comunicată Filialei Prahova Decizia nr. 19 din 20.04.2022 prin 

care Consiliul de Administraţie al C.A.A. a hotărât continuarea exercitării atribuţiilo r 

specifice de către membrii demisionari până la validarea rezultatelor procesului de alegere a 

unui nou Consiliu de administraţie al filialei. 

Consiliul de Administraţie este structura de conducere care guvernează activitatea 

administrativ - organizatorică , fina nciar - contabilă şi patrimonială a unei filiale . 

Atribuţiile Consiliulu i de administraţie sunt prevăzute la art. 72 din Statutul C.A.A. şi 

dumneavoastră cunoaşteţ i aceste prevederi şi rolul pe care consiliul îl are în gestionarea 

patrimoniului filialei . 

Prin adresa menţionată au fost reiterate măsurile stabilite urmare a controlului 

efectuat în perioada septembrie 2021 - decembrie 2021 de către reprezentanţii C.A.A., 

control ce a vizat anul 2020. Au fost stabilite un număr de 7 măsuri care până în prezent au 

fost realizate parţial cu toate că termenul de realizare al acestor măsuri a fost prelungit de 

Consil iul de Administraţie al C.A.A. 

De asemenea, având în vedere prevederile Statutu lui C.A.A., din care rezultă că 

in st i tuţ i a noastră asigură coordona rea, îndrumarea şi controlul activităţii filialelor C.A.A. în 

scopu l aplicări i unitare a legislaţiei în domeniul specific şi al rea l izări i integrale a sarcinilor şi 

atribuţiilor ce le revin, v-au fost transmise mai multe recomandări. 

Recoma n dăr i le formulate au ţinut cont de situaţ i a Filialei Prahova unde au fost 
rea lizate de rep rezentanţi i C.A.A. mai multe controa le şi o expertiză contabilă extrajud i ciară , 

ce a vizat pe rioada ianuarie 2015 - decembrie 2018, expertiză în urma căreia a fost stabilit , 
de către instanţă, un prejud iciu de 517.991 lei în sarcina fostei salariate a filia lei d-na 

Alexandru Maria. 
Una dint re recomandări le formulate a fost realizarea unei expertize contabile 

extrajudiciare, cu obiective ce vor fi stabilite de conducerea filialei, comisia de cenzori şi 

conducerea C.A.A. 
În vederea realiză rii expertizei contabile extrajudiciare Conducerea C.A.A. propune 

următoarele obiective: 
► Să se stabilească dacă în perioada 01 ianuarie 2012 - 01 ianuarie 2015 operaţiunile 

privind încasă rile şi p l ăţ i le, reprezentând contr i buţii de asigurări sociale ale 

l 



avocaţilor, efectuate în numerar şi prin bancă, au fost corect întocmite şi înregistrate 
în evidenţa contabilă a filia lei şi dacă au la bază documente justificative; 

► Să se verifice dacă operaţiunile efectuate în intervalul Ol ianuarie 2012 - Ol ianuarie 
2015, privind încasările şi plăţile în numerar şi cele efectuate prin bănci şi înregistrate 
în evidenţa contabilă, au fost aprobate de persoanele cu atribuţii în acest sens; 

► Să se stabilească dacă înregistrările din situaţiile financia r contabile din intervalul 01 
ianuarie 2012 - 01 ianuarie 2015 corespund realităţii şi au respectat normele legale 
în vigoare; 

► Să se verifice situaţia veniturilor şi cheltuielilor din intervalul anilor financiari 2012 -
2018 ş i să se stabilească suma datorată fondului de rezervă al C.A.A.; 

► Să se verifice situaţia veniturilor şi cheltuielilor din intervalul anilor financiari 2012 -
2018 şi să se stabilească suma datorată fondului de funcţionare al C.A.A. 
Conducerea Filialei Prahova împreună cu Comisia de cenzori va propune, dacă 

consideră că este cazul, şi alte obiective şi le va comunica C.A.A. cel târziu până la data de 26 
octombrie 2022 pentru a putea proceda în cel mai scurt timp la încheierea unui contract de 
prestări servicii cu un expert contabil autorizat CECAR şi a proceda la realizarea expertizei 
contabile extrajudiciare recomandate. 

Cu deosebită c n · deraţie, 

@-2 CAS 
DE 

&_ ASIGUM 
ţ.\VOCATIL . 

? 1/1\1 
' 0 * "- -

2 


