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UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
Adresa: Alba lulia

BAROUL ALBA

str Teilor, nr 1 5, Jud. Alba
Cod fiscal:4331589
E-mail:

CONSILIUL BAROULUI ALBA

CONVOCATOR
temeiul art. 52 gi art. 53 din Legea nr.51,/1995 privind organizarea 5i
exercitarea profesiei de avocat, republicatS, rap. la art.66 gi art.67 din Statutul
profesiei de avocat, Consiliul Baroului Alba convoac; adunarea generalS a
membrilor Baroului Alba pentru data de S6mbiti, 7 februarie 2OL5, ora 09:30
la Salonul Pensiunii "Astoria", situati la iegirea din municipiul Alba lulia spre
localitatea S6ntimbru, l6ngi D.N.1, Km. 387, jud. Alba.
Ordinea de zi a adunirii generale este urmdtoarea:
a) Raportul de activitate al consiliului baroului gi decanului, de gestiune
curent5 gi de gestionare a patrimoniului baroului?n anul 2OL4:
b) Raportul Comisiei de cenzori privind verificarea activitSlii de gestiune
curenti gi gestionare a patrimoniului Baroului Alba in anul201.4:
c) Proiectul Hoti16rii nr. 1 privind descSrcarea Consiliului Baroului Alba cu
privire la activitatea gi gestiunea sa in anul 2014:
d) Proiectul bugetului de venituri gi cheltuieli al Baroului Alba in anul 2015 si
a Hotirdrii nr.2, de aprobare a acestuia:
e) Proiectul Hotd16rii nr. 3 privind pregitirea profesionalS a avocalilor
definitivi din Baroul Alba in anul 20L5:
f) Proiectul Calendarului de activitSli al Baroului Alba in anul 2015 si a
Hotirdrii nr.4, de aprobare a acestuia:
Tn

g) Proiectul hoti16rii

nr. 5, privind procedura alegerii delegaliilor

la

Congresul avocalilor din 5-6 iunie 2015, a candida!ilor pentru Consiliul
UNBR gi pentru Comisia centrali de disciplind a UNBR:
h) Alegerea delegaliilor Baroului Alba la Congresul Avocalilor din 5-6 iunie
2015;
i) Alegerea candidalilor Baroului Alba pentru Consiliul UNBR gi pentru
Comisia centralS de disciplini a UNBR;
j) Proiect hotdrAre pentru aprobarea Actului constitutiv al societS!i
comerciale infiinlati de Baroul Alba gi Filiala Alba a CAA pentru
administrarea spaliului de la demisolul imobilului din Alba lulia, str.
Teilor, nr. 1-5, jud. Alba;

k) Diverse.
Prezenta avocafilor este obligatorie. Potrivit art. 43 din Legea nr.
5L1L995, privind organizarea gi exercitarea profesiei de avocat gi aft. 232 din

Statutul profesiei de avocat lipsa nejustificatd de la adunare constituie abatere
disciplinari gravi.
in cazutin care adunarea generali se am6ni din lipsi de cvorum avocafii
absenli vor suporta cheltuielile cu inchirierea silii gi celelalte cheltuieli de
organizare.
La aceeagi dati, inaintea linerii adunirii generale a membrilor Baroului
Alba, are loc adunarea generali a membrilor FilialeiAtba a cAA.
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