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HOTARAIUA nr. 13 diin 29 ianuarie 2014
pentru modificarea Regulamentului de organizlare gi funcfionare al Baroului
Alba adoptat prin Hotirirea Consiliului Barorului Alba nr. 96 bis din 2012
Se constatd cd in Regulamentul de organizare qi funclionare al Baroului
Alba a fost trecutd gregit data adogrtdrii Hotbrdrii Consiliului Baroului Alba ca
fiind25 aprilie 2013, in rrealitate data adoptdrii acesteia fiind 30 mai 2012.
Eroarea s-a datorert faptului ci in proiectul hotdrdrii a fost trecutd data de
25 apilie 2012, cdnd a aLvut loc o gedinfd a consiliului baroului la care consilierii
au propus gi s-a aprobat amdnarea disculiei gi aprob6rii Regulamentului pentru
gedin{a din 30 mai 2012.Iar dupd a<loptarea ReguLlamentului din eroare nu-a fost
trecutd data adoptdrii 30 mai2012;
Se constatd, de asemenea, cd clin eroare, in art. 56 alin 7 dinRegulament sa folosit cuvdntul ,,aptobare" in loc cle ,,avizare,';
Ydzdnd gi modificdrile adus e art. 69 alin 3 rCin Statutul profesiei de avocat
prin Hotdrareanr. 852 ll4 decembri,o2013 a consiiliului trNBR;
Pentru a indrepta r:rorile cuprinse in Regulament gi a le pune de acord cu
dispozlliile Legii nr 5l/1995 gi ale Slatutului profesiei de avocat,
In temeiul art. 56 alin2lit. ,,a" , art. 57 dinLegeanr 5l/1995, rap. La art.
73 alin 3 din Statutul profesiei de avocat,

Consiliul Baroului Alb;a adoptl preizenta hotlrdre:

I Hotirirea Consiliului Baroului A.lba nr 96 bis din 25.04.2012
va purta nr 96 bis din 3rD mai 2012;
Art.2 Regulamentul de organizare gi funcfionare al Baroului Alba va
purta, in partea introductivi, consemnarea ,, Adoptat in qedinfa consiliului
baroului din 30 mai2012;,,
Art. 3 Art. 16 alim S din Regulamentul de organizare gi funcfionare al
Baroului AIba va avea urrmitorul confinut:
,, Art. 16 (8). Procesul verbal rra fi inregistrat gi depus la barou, purtdnd fi
consultat de membrii baroului gi de UNBR.,,
Art. 4 Art- 57 alirr (7) din Rogulamentul de organizare gi func{ionare
al Baroului Alba va avea urmltorul confinut:
Art.
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,,Art. 57 (7) Consiliul de administrafie al Filialei Alba a Casei de Asigurdri

a Avocafilor intocmegte gi prezintd spre avizare Consiliului Baroului Alba

proiectul bugetului anual de venituri gi cheltuieli, precum gi proiectul planului de
investitii pentru anul urmdtor."
Art. 5 Inbazapre:zentei hotdrdri se vor face cuvenitele rectificdri in
Regulamentul de organiz.are qi funcJionare al Baroului Alba arevafi republicat
pe pagina web a Barouluri Alba.
Art. 6 impotriva prrezentei hotdrdri se poate face contestalie la Consiliul
LrNBR in termen de 15 z:Lle de la postarea pe pagina web a Baroului Alba.
Art.7 Prin grija b;aroului prezentahotdrdre:
Se posteilzd pe pagina web a Baroului Alba;
Se pdstreazd"in mapa cu hotdrari adoptate de consiliul Baroului
Alba in enul 2014.
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