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RAPORT
privind activitatea consiliului baroului şi decanului, de gestiune
curentă şi de gestionare a patrimoniului Baroului Alba, în anul 2016

În perioada supusă analizei corpului de avocaţi din Baroul Alba, Consiliul
Baroului Alba şi decanul au acţionat pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor
adoptate de adunarea generală din 30 ianuarie 2016, de Congresul Avocaţilor,
Consiliul U.N.B.R. şi Comisia Permanentă a U.N.B.R.
De asemenea, au acţionat pentru îndeplinirea obligaţiilor şi exercitarea
atribuţiilor stabilite prin Legea nr. 51/1995, Statutul profesiei de avocat şi alte
legi speciale.
În acest context s-a acţionat pentru soluţionarea cu operativitate a cererilor
adresate de instanţele de judecată, de organele de urmărire penală, de instituţii
publice, precum şi de persoane juridice şi persoane fizice.
1).Consiliul Baroului Alba a adoptat în anul 2016 un număr de 130 decizii şi
hotărâri (pentru: înfiinţarea sau modificarea sediului profesional sau a birourilor
de lucru, deschidere sediu secundar, înscrierea în barou şi în Tabloul avocaţilor,
schimbarea numelui avocaţilor, suspendarea, la cerere, din profesia de avocat,
transfer, avizare acte adiţionale, continuare activitate avocaţi pensionari, sau din
alte domenii: stabilire dată adunare generala, pregătire profesională avocaţi,
avizare buget Filiala Alba a CAA, aprobare grafic oficii şi tabloul avocaţilor,
stabilire plafon oficii, respingeri contestaţii, ajutor material avocat, reluare
activitate).
Decanul baroului a emis un număr de 126 decizii (admitere a cererilor de
acordare a asistenţei judiciare sau extrajudiciare gratuite, de respingere a cererilor
de acordare a asistenţei judiciare gratuite, decizii de respingere a cererilor de
restituire a onorariilor de avocat, convocare şedinţe de consiliu, înlocuire avocaţi
desemnaţi să acorde asistenţă judiciară, procurări tipizate.
2).Pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârii adunării generale nr. 3 din 30
ianuarie 201 privind pregătirea profesională a avocaţilor, consiliul baroului a
organizat în data de 24-26 Iunie 2016 – Al XXX-lea Congres General al Uniunii
Avocaţilor Europeni, cu tema ”Provocările cu care se confruntă avocatul, în
Europa secolului XXI”.
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Apreciem că tema prezentată a fost utilă pentru avocaţii care au participat
la pregătirea profesională organizată de barou.
La această manifestare ştiinţifică au participat magistraţi din cadrul
instituţiilor judiciare europene şi naţionale, reprezentanţi ai marilor firme de
avocatură din Europa, precum şi avocaţi din România şi străinătate, ceea ce
reprezintă o punere în practică la nivel internaţional a avizului 16 al C.C.J.E.
Alegerea României, a Municipiului Alba Iulia, ca şi gazdă a congresului
aniversar al U.A.E, reprezintă un mare succes având în vedere că în competiţie
au fost înscrise şi oraşele Milano şi Dusseldorf, ceea ce reprezintă o recunoaştere
a cursului ascendent pe care se află justiţia din România, cu toţi actorii care
concură la înfăptuirea actului de justiţie şi reprezintă un bun prilej pentru
integrarea în sistemul judiciar european.
Unii colegi avocaţi au participat la alte forme de pregătire profesională
organizate de alte barouri, alţii au publicat articole cu conţinut juridic în reviste
de specialitate sau urmează cursurile de doctorat, cărora li s-au recunoscut puncte
de pregătire profesională.
Situaţia punctelor de pregătire profesională acumulate de avocaţii
definitivi în anii 2014, 2015 şi 2016 este redată în Anexa nr.1.
Consiliul baroului propune ca şi în anul 2017 pregătirea profesională a
avocaţilor definitivi să se facă tot prin barou, urmând ca adunarea generală să
decidă.
Precizăm că potrivit Statutului profesiei de avocat neacumularea punctelor
de pregătire profesională reprezintă abatere disciplinară.
3). O activitate importantă desfăşurată de consiliul baroului şi de serviciile de
asistenţă judiciară de pe lângă instanţele din judeţul Alba a fost în legătură cu
acordarea asistenţei judiciare şi extrajudiciare de către avocaţii înscrişi în
Registrul de asistenţă judiciară al Baroului Alba.
În acest sens s-a acţionat pentru aplicarea Regulamentului de asistenţă
judiciară al Baroului Alba adoptat în anul 2012.
Prin Hotărârea nr. 42/02.02.2016 au fost desemnaţi consilierii coordonatori
ai serviciilor de asistenţă judiciară Alba.
Prin Hotărârea nr. 54/23.02.2016 s-au stabilit conducerile Serviciilor de
asistenţă judiciară de pe lângă judecătoriile din Judeţul Alba.
Prin Hotărârea nr.59/23.02.2016 a fost aprobat Graficul privind avocaţii
desemnaţi din oficiu în anul 2016.
În cursul anului 2016 Serviciul de asistenţă judiciară din Alba Iulia a emis
un număr de 3425 delegaţii pentru acordarea asistenţei judiciare obligatorii
la instanţele de judecată şi la organele de urmărire penală.
Pentru activitatea de asistenţă judiciară prestată în anul 2016 Baroul Alba a
încasat de la Tribunalul Alba şi de la Curtea de Apel Alba Iulia suma totală de
762.033,15 lei.
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*A fost actualizată Lista curatorilor speciali în funcţie de opţiunile
avocaţilor înscrişi în serviciile de asistenţă judiciară, care a fost transmisă
instanţelor de judecată din judeţul Alba.
În prezent sunt plătite de Tribunalul Alba şi de Curtea de Apel Alba
Iulia toate sumele cuvenite avocaţilor până în luna noiembrie 2016.
Situaţia privind sumele înscrise de avocaţi pentru activitatea de asistenţă
juridică şi de curatelă specială în anul 2016 se află la secretariatul baroului şi
poate fi consultată de avocaţi.
Apreciem că activitatea de acordare a asistenţei judiciare în anul 2016 s-a
îmbunătăţit faţă de anii anteriori, ca urmare a adoptării şi aplicării noului
Regulament de asistenţă judiciară al Baroului Alba, a stabilirii responsabilităţilor
consilierilor coordonatori şi a conducerilor serviciilor de asistenţă judiciară.
Conducerile serviciilor de asistenţă judiciară au întocmit programarea
săptămânală cu avocaţii care să acorde asistenţă judiciară la organele judiciare în
timpul programului de lucru şi în afara programului de lucru sau în zilele libere,
adusă la cunoştinţa avocaţilor şi a organelor judiciare.
4). Pentru înscrierea la examenul de primire în profesia de avocat, organizat de
U.N.B.R. prin I.N.P.P.A., au depus la barou cereri un număr de 26 candidaţi, care
au fost verificate şi validate de consiliul baroului prin Decizia nr.
100/19.08.2016.
Au promovat examenul de primire în profesia de avocat stagiar Cruciu
Petru, David Ioana şi Galiş Ioana-Daniela, cărora le adresăm felicitări şi succes
în nobila activitate de avocat.
În anul 2016 au susţinut şi promovat examenul de definitivat colegii
avocaţi Anghel Eliana, Costinaş Catrinel-Ralu, Cristea Bogdan-Eugen, Lazea
Radu-Marius, ofâlcă Oana-Theodora şi Todea Andra-Maria, cărora le adresăm
felicitări şi succes în activitatea de acordare a asistenţei judiciare, nu doar la
judecătorii ci şi la tribunale şi la curţile de apel, precum şi la celelalte organe
judiciare.
S-au transferat în Baroul Alba domnii avocaţi: Beleiu Gheorghe-Cornel
(Baroul Hunedoara), Buda Călin ( Baroul Hunedoara) şi Paşca Gheorghe (Baroul
Olt).
5). Prin Hotărârea nr.35 /20.01.2016 a fost actualizat Tabloul avocaţilor din
Baroul Alba în anul 2016.
Tabloul a fost afişat la sediile judecătoriilor din Alba Iulia, Aiud, Blaj,
Câmpeni, Sebeş precum şi la Curtea de Apel Alba Iulia.
6). A fost actualizată periodic pagina web a Baroului Alba, ţinându-se cont şi de
sugestiile unor colegi avocaţi, iar pentru asigurarea transparenţei în actul
decizional pe pagina web a baroului au fost postate deciziile şi hotărârile
adoptate de consiliul baroului, precum şi cele primite de la UNBR.
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7). La sediul baroului s-a asigurat accesul avocaţilor pe internet, la programul
legislativ „ Lex Navigator”.
8). In data de 04.03.2016 Baroul Alba a organizat ”Balul Mărţişorului” la care au
participat aproximativ 100 de avocaţi din Baroul Alba.
De asemenea, în data de 6.11.2016 Baroul Alba a organizat ”Balul Palatului de
Justiţie”, la care au participat atât colegi avocaţi şi magistraţi din Alba cât şi din
ţară.
9). În decembrie 2016, Baroul Alba a organizat campania ”Fii bun şi dăruieşte”
în cadrul căreia a colectat bunuri pe care le-a donat caselor de copii şi căminelor
de bătrâni din judeţul Alba.
Campania a a avut ca scop promovarea ideeii de umanitate şi solidaritate între
păturile sociale favorizate şi mai puţin favorizate sociale. Avocaţii sunt, înainte
se orice, oameni asumaţi scopului lor de a servi oamenilor, latura umană a acestui
corp social fiind una intrată în desuetitudine în ultima perioadă
10). În data de 20 decembrie 2016 s-a organizat, în comun cu Filiala Alba a
CAA, sărbătoarea Pomului de Crăciun pentru copiii avocaţilor, urmată de o masă
festivă la care au fost invitaţi să participe toţi membrii Baroului Alba.
11). Colaborarea consiliului baroului cu consiliul de administraţie al filialei CAA
în anul 2016 a fost foarte bună, consiliul de administraţie al Filialei Alba a CAA
a colaborat bine cu consiliul baroului, fiind organizate în comun activităţile de
reparaţii la sediul celor două instituţii, precum şi sărbătoarea lui Moş Crăciun.
12 Domnul decan Baco Mihai şi domnul consilier Bleahu Victor, au participat la
toate şedinţele Consiliului UNBR, unde au susţinut interesele colegilor avocaţi
pentru exercitarea şi promovarea profesiei de avocat.
13). Activitatea în cadrul consiliului baroului s-a desfăşurat în condiţii normale,
iar hotărârile şi deciziile au fost adoptate cu cvorumul şi cu votul majorităţii
consilierilor, potrivit statutului şi legii.
În lipsă de cvorum, (pe timpul concediilor de odihnă din timpul verii sau
din alte motive) şedinţele consiliului baroului au fost amânate.
14). În legătură cu modul de realizare a bugetului de venituri şi cheltuieli al
Baroului Alba în anul 2016 vă aducem la cunoştinţă următoarele:
Disponibilul la data de 31.12.2016 : 331.855,31 lei (banca 249.193,58
lei, casa 8.501,03 lei şi banca devize 74.160,70 lei).
Menţionăm că disponibilul baroului este 221.597,17 lei, deoarece
103.341,14 reprezintă oficii neridicate şi suma de 3.845,00 lei şi 3.072,00 lei
reprezintă conta şi fond solidaritate UNBR, trimestrul IV.
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Totalul veniturilor încasate: 560.325,72 lei,(sponsorizari 191.289,00
lei) faţă de 302.200,00 lei previzionat, din care:
¾ 166.020,00 lei – contribuţia lunară a avocaţilor înscrişi în tabloul
baroului cu drept de exercitare a profesiei;
¾ 522,58 lei dobânzi bancare;
¾ 30.510,00 lei – taxe de înscriere în barou, deschidere sedii
secundare sau birouri de lucru, taxe transfer în barou, taxă
definitivat, taxă pentru înscriere la examenul de primire în
profesie, carnete de avocat, etc.;
¾ 191.289,00 lei venituri din sponsorizari Congresul UAE
¾ 12.000,00 lei – sumă încasată din alte venituri-balul Palatului de
Justitie;
¾ 51.715,00 lei – taxă pentru pregătirea profesională a avocaţilor
definitivi;
¾ 73.769,48 lei (16.355 euro) – taxă participare Congres UAE
avocaţi străini;
¾ 16.547,00 lei - contribuţie la fondul de solidaritate al baroului;
¾ 11.923,60 lei - cotă de 1% din sumele încasate de avocaţi din
activitatea de asistenţă judiciară;
¾ 5.530,00 lei – majorări pentru plata cu întârziere a contribuţiilor
lunare obligatorii;
¾ 499,06 lei venituri din diferente de curs valutar.
În cursul anului 2016 au fost efectuate cheltuieli în sumă totală de
403.536,77 lei, din care:
¾ 101.157,66 lei – salarii personal;
¾ 22.073,00 lei – contribuţii angajator pentru cei trei salariaţi (
CAS, CASS, şomaj, contribuţii pentru accidente de muncă şi boli
profesionale, indemnizaţii şi concedii, creanţe salariale);
¾ 4.982,91 lei – cheltuieli cu energia electrică;
¾ 9.925,18 – cheltuieli poştale şi cu telefoanele;
¾ 3.059,10 lei – cheltuieli cu apa, canalizare şi salubritate;
¾ 718,52 - obiecte de inventar (scaune, urna, cuier, suport tv,
ştampilă) ;
¾ 6.694,06 lei – produse consumabile (papetărie, materiale
curăţenie, pahare, tonner xerox, cartuşe imprimantă);
¾ 39.126,15 lei – cheltuieli cu deplasarea la Congresul avocaţilor,
la şedinţele consiliului UNBR şi la instruirea conducerilor
serviciilor de asistenţă judiciară;
¾ 1.490,00 lei – reparaţii curente ( la sediul imobilului,
reprezentând cota de 1/5 parte din totalul cheltuielilor);
¾ 9.351,67 lei - cheltuieli cu programul Lex Expert şi Navigator, cu
administrarea site-ului, cu abonamentul de internet, cu arhivarea
documentelor baroului, securitatea muncii, prelungire licenţă
SAGA;
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¾ 24.702,55 lei – cheltuieli de protocol ( la adunarea generală,
masă Balul Palatului de Justiţie, cu cadourile pentru copiii minori
ai avocaţilor, şedinţe de consiliu, agende şi calendare);
¾ 6.597,58 lei – comisioane bancare;
¾ 811,00 lei – impozite şi taxe locale;
¾ 5.755,54 lei – amortizarea imobilizărilor;
¾ 162.092,15 – cheltuieli cu pregătirea profesională şi Congresul
UAE;
¾ 5.000,00 lei – ajutor din fondul de solidaritate;
Toate cheltuielile efectuate au fost aprobate de consiliul baroului.
Documentele financiar – contabile ale baroului din anul 2016 au fost
verificate de comisia de cenzori, care a constatat că au fost respectate
dispoziţiile legale.
În concluzie, apreciem că organele alese ale baroului – consiliul şi
decanul - au acţionat eficient pentru rezolvarea operativă şi corectă a
problemelor cu care baroul s-a confruntat, contribuind la creşterea prestigiului
baroului în raport cu autorităţile judiciare, cu celelalte autorităţi publice şi cu
cetăţenii.
Alba Iulia
28.01.2017
DECAN
Av. dr. Mihai Baco

PRODECAN
Av. Culcea Alexandra Delia

CONSILIERI
Av. Berindei Cornel
Av. Boer Armand
Av. Călugăr Adnana Minodora
Av. Costinaş Marius Adrian
Av. Crişan Mircea
Av. Drăgoiu Horea
Av. Gâlea Răzvan
Av. Jurj Liliana Mariana
Av. Matei Alin
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