UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
Adresa: Alba Iulia

BA]IOUL ALBA

str. Teilor, nr. 15, Jud. Alpa
Cod fiscal:4331589

CONSILIU]L BAROULUI ALBA

H o T A nA RE ANR. 12 /2s.or.2or4
pentru modificarea Regulantentului de organizare gi funcfionare
al
Consiliului Baroului Alba adoptat prin Hoti rdrea nr. 107/30 mai2012
Avdnd in vedere cd potrivit prevederilor art. 57 din Legea nr. 5lll995
priivind organizarea si exercitareaprofesiei de avocat consiliul
baroului lucreazd"
legal in prezenla a douii treimi din numdrul membrilor sdi gi ia
hotdrAri valabile
cu votul majoritalii menrbril or prezenti;
Ydzdnd cd'in art. 17 alin.2 clin Regulamentul de organizare gi
al Consiliului BarouluLi Alba s-a. prevdzut cd" dupd int ur.u infuncfionare
vigoare a
Regulamentului acesta poate fi moclif,icat, completat qi intocmit
numai cu votul a
do*rd treimi din numdrul total al consilierilor in func{ie;
Constat0nd cd in partea finalii a Regulamentuiui s-a consem
nat cd,acesta a
fost adoptat cu votul tu[uror consil.ieril or-prezenfi la gedinfd,
cd din examinarea
prcrcesului verbal al gedinlei Consiliului Baroului
albu din 30 mai 2012 rezultd,
cd acesta a fost adoptat cu votul majoritdlii consilieril
or prezen[1, existdnd si un
')-'-^-'

votimpotrivd;

''--

Pentru a in.dre_pta.erorile cuprlnse in Regulament gi pentru
a le pune de
&co'rd
disngzifiile Legii nr. 5lll91l5 Ei ale Stat-utului profesiei de
avocat;
3u
In temeiul art. 56 arin. 2 lit.,,a',, art. 57 din Legea nr. 5lll995
rap. la art.
73 alin.3 din Statutul profesiei de al.ocat;

consiliul Barourui Arba adoptr prezentahotrrire:

Art'I' Regulament.ul de orgarizare qi funcfionare al Consiliului Baroului
Alba adoptat prin Hotdtarrea nr. tolizo
zotz a consiliului Baroului Alba se
^ui
moclificd;i se completea:zE dupa cunL urmeazd:
1) Art. 17 alin. 2,va avea urnritorul confinut:
"Art. 17 (2) Dupd intraroa in vigoare, Regulamentul va putea
fi
modificat, cornlrletat sau inlocuit prin hotdr dre a consiliului
baroului,
legal constituit in prezen[a a doudireimi din numdrul
membrilor sdi si
cu votul majoritdlii membri,lor prezen[i3
'
2) Partea finarr a Regulamentului nu u*"u urmiitorul
con{inut:
"Prezentul Regulament a fost elaborat in temeiul
prevederilor Legii
nr' 5l/1995 9i al Statutului profesiei de avocat, fiind
adoptat cu votul
maj oritalii co,nsilierilor p reienfi la qedinf
d.,,
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se vor face cuvenitele rectificdri in
e al Consiliului Baroului Alba gi va fi

hotdrari se poate face contesta{ie la consiliur
ii;3:llttiu:3t?r":rei
d.
zite de ta po stare. p.
ir;;;;ffi;hi:
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prin grij.
Art.rv.
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secretaruluri baroului p ii"ntuhotdrdre:
- se posteazd pe pagina web a Baroului
Alba:
dosarurl cu hotdrdri adoptate de consiliul
Baroului
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