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HOTARAREA NR. 121 din 30.10.2013

privind publicarea deciziilor gi hotirArilor consiliului baroului gi deciziilor decanului
pe pagina de internet a Baroului Alba.

. Pentru asigurarea transparentei actelor cu caracter individual sau general emise de
decan sau adoptate de Consiliul Baroului Alba in raport cu avocatii din- Baroul Alba,
cu
F
ele juridice ca
sesizdri 9i reclamalii,
in. (2) lit. ,,a",
57 din Legea nr. 5111995 privind
o
rofesiei de av
td, rap la art. 73 alin. 3 din dtatutul
p

Gonsiliul Baroului Alba adopti prezenta hotdrdre:

Art. 1. (1) Pe pagina de internet a Baroului Alba,,w.w.w.barou-alba.ro" se publicd
urmitoarele acte emise de decan sau adoptate de Consiliul Baroulul Alba, incep6nd cu
luna ianuarie 2013, in format pdf, scanate:
a) deciziile emise de decan:
b) deciziile 9i hotdrArire adoptate de consiriur barourui;
(2) De asemenea, se publici pe pagina de internet a Baroului Alba

urmdtoarele documente

a)
b)

9i

:

convo_catoarele gedinlelor consiliului baroului cuprinz6nd ordinea de zi;

solutiile adoptate la probleme dezbdtute in gedin{ele baroului.
Art. 2. Postarea pe pagina de internet a acestor-hotiiari
9i decizii se va face in
termen de cel mult 1.5.zile de la adoptarea gi semnarea de cdtre decan dupi
caz, de
9i
cdtre consilierii baroului.
Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri se insircineazd consilierul
desemnat in acest scop de consiliul baroului, impreund cu secretarul baroului
9i cu
persoana fizicd autorizatd cu care Baroul Alba are incheiat contract de prestdri
servicii.
Art. 4. Prezenta hotdrdre se publicd pe pagina de internet a baroului gi sqarhiveazi
in dosarul cu hotdrdri ale consiliului baroului, prin grija secretarului baroului.
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