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Telefon: 0258.812905

HOTARAREA nr. 134
Din 27.11.2013
pentru stabilirea plafonului valoric/avocat in anul 2013, pentru avocatii inscrigi in Registrul
de asistentd judiciard al BarouluiAlba
Av6nd tn vedere prevederile art. 78 din Legea nr. 51,/1,995 privind organizarea gi
exercitarea profesiei de avocat, republicatd, rap. la art. 159 din Statutul profesiei de avocat, la
art. 90 din Regulamentul de organizare 5i functionare a Serviciului de asistentd judiciard al
Baroului Alba, aprobat prin Hotdrdrea Consiliului BarouluiAlba nr. 766/1,8 decembrie 2012;
in temeiul art. 56 alin. 2 lit. ,,a" gi ,,k" din Legea nr. 51./1.995, rap. la art. 73 alin. 3 din
Statutul profesiei de avocat;
Consiliul Baroului Alba adoptd prezenta hotd16re:

Art.1. Stabilegte plafonul valoric/avocat, in anul 20L3, pentru avocatii inscrigi in
Registrul de asistenli judiciard al Baroului Alba gi trecuti in Lista Serviciului de asistenl5
judiciard de pe ldngd Judecdtoria Aiud la suma de 12.000 lei/avocat.
Art.2. Depdgirea plafonului valoric/avocat poate fi ficutd doar in situaJiile prevdzute in
art. 92 din Regulamentul de organizare 5i funcJionare a Serviciului de asistenti judiciard al
Baroului Alba.
Art.3. Conducerea Serviciului de asistentd judiciard de pe l6ngi Judecdtoria Aiud gi

consilierul coordonator rdspund pentru aplicarea prevederilor art. 1 gi art. 2 din prezenta
hoti16re.
Art.4. Prezenta hotirdre se pistreazd in dosarul cu hotd16ri ale Consiliului Baroului
Alba adoptate in anul 2013, se publici pe pagina de internet a baroului, se comunicd gefului
Serviciului de asistenld judiciard Aiud gi consilierului coordonator, prin grija secretarului
baroului.
Art.5. Prezenta hotirAre poate fi contestatd la Consiliul U.N.B.R. in termen de 15 zile
de la publicarea pe pagina de internet a Baroului Alba.
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