UNIUNEA NAIIIONALI. A BAROTIRILOR DIN ROMANIA
Adresa: Alba Iulia
str Teilor, nr 15, Jud. Alba
Cod fiscal:4331589

BAROUL AI,BI\

CONSILIUL BAROULIN ALBA

at

HoTI(RAREA nr.I7
Din 29.01.2014
pentru organizarea adunirii generale ordinare
a Baroului Alba Ia
clata de 14 februari e 2014

Av6nd in vedere prevr:derile ar!.53 rap.
la art.52 din Legea nr.51,/L99s privind
organizarea 5iexercitarea profesieide al'ocat,
republicatd, rap. la art. 66
5iart. 67 din statutul
profesiei de avocat;
in temeiur art.73 arin. :r din statr.rtur profesiei
de avocat;
Consiliul Baroului Alba adoptd prezenta hotd16re:

Art' 1' stabileSte data linerii adunirii generale a membrilor
Baroulrui Alba, de 14
februarie 20!4, cu incepere

de ta ora:15,30, in sara,,Sierect,, din comprexul
,,Mercur,, din
Alba lulia, str. Vasile Alecsarndri, nr. Gg, jrud.
Alba.
Art.2. Cuvdnt de de:;chirjere:
cuv6ntur

,";,il7ll'1,i.];1,1'.'i1l;,?,"r'il'if;?"H

Trl'.or.uordrii

in inrdptuirea
actului de justifie.
Ordinea de zi a adunirii generale este urmdtoarea:
a) Raportul de activitate a r:onsiliului gi decanului, de,gestiune
curentd 5i de gestionare a
patrimoniului baroului irr anul 201.1:
- prezintd av. loan Rus _ Decanul
BarouluiAlba;

b) Raportul comisiei de cenzori prirind verificarea
activitd{ii de gestiune curenti
gestionare a patrimoniurui
Barourui Arba in anur 2013:

oa, ro

.ro

gi

- prezintd av. Savu Mihalea _ pregedintele
comisiei;
Proiectul
l-lot;rdrii privin'j descSrcarea consiliului r:u privire
'c)
la activitatea 5i gestiunea
sa in anul 201,3:
- prezintd av. Rus loan _ Decanul
BilrouluiAlba;
rJ) Proiectul bugetului de venituri
5i cheltuieli al Baroului Alba in anul2a.J.4:
- prezintd av. Rus loan _ Decanul
B;rrouluiAlba;
e) Proiectul FlotS16rii privind pregStirea profesionalii
a avoca{ilor definitivi din Baroul
Alba in anul2Ot4:
- prezintd av. Boer Armand _ prode:anul
BarouluiA,lba;
f) Proiectul Programului de activitdli al Baroului
Alba in anul201,4:
- prezintd av. Rus loan;
g) Alegerea delegafiilor BarouluiAlba l;r
congresulAvocafilordin luna martie 2014;
h) Proiectul HotS16rii privind pozifia Baroului
Alba in situalia int6nzierilor la plata
onorariilor din oficiu;

Informare privind hoti16rile ;ldoptate de Consiliul
U.N.B.R.
decembrie 2013;

in

gedinfa

din It

Diverse.

Art. 3. Avoca[ii cu drept de a participa la gedinfa
adunirii generale pot face propuneri
pentru completarea ordinii del zi, care v,or
fi depuse in scris la secretariatul baroului p6nd
cel
t6rziu in data de i_O februarie 2014.

Art' 4' Pentru intocrnirea documentelor care vor prezentate
fi
de decan 5i de 5i de

consiliul barouruise constituie urmStoarere
corective de rucru:

1)

edactarea Raportului de activitate a consiliului
gi a decanului, de
;i de gestiun'-' a patrimoniurui Barourui arba in anur 2013 a
5i
ii de descdrcare a consiriurui Barourui Arba pentru
activitatea gi
| 2013:

- av. Rus loan _ decan;
- av. Boer Armand _.prcldecan;
- av. jidveian Olga _ consilier;

- av. popa Maria _ consilier;

2) colectivul pentru redactarea Proiectului
Alba in anul2O74:
- av. Rus loan - decan;
- av. Baco Doina _ consilier;
- av. Scutea Doina _ consilier.

Bugetulr.ri de venituri gi cheltuieli al Baroului

3) colectivul pentru

redac
ectului de hotdrdre privind pregdtirea profesionald
continud a avocafilor de
Baroul Alba in anul2o!4,precum gi proiectului
a
de
hotdrdre privind activitd
uiin ar ul2014:
- av. Boer Armand _ prodecan;
- av. Costinag Marius _ consilier;
- av. Culcea Alexandra Delia _ consilier;
- av. Bleahu Victor _ r3onsilier;
- av. Jurj Liliana _ conrsilielr.

Art' 5' in Sedinla extnaordinard dirr 12 februarie
2014 consiliul baroului va dezbate
care vor fi prezentatr-' in adunarea gener
rtd a membritor

ilJr"*llTilentele

gi

baroutui din 15

generale se constituie urmdtorul
colectiv de
tt

r//--T

- av. Popa Maria consilier;
- av. Scutea Doina consilier;
- av. Baco Doina c
- av. Jurj Liliana co
- av. Bleahu Victor
- av. Culcea Alexand
- av. Cdlugdr Adnana

-

(,

Art,7. Convocarea adundrii genr:rale a mernbrilor baroului se va face prin afi5are la
sediul baroului, la sediile serviciilor de asisten!5 judiciari din Alba
lulia, Aiud, Blaj, C6mpeni gi
Sebe5, prin publicare in ziarul ,,1)nirea", prin e-mail la toli avocalii, precum gi
prin afigare pe

pagina de internet a baroului, cu cel pulin 15 zile inainte
de data stabilitd, prin grija decanului,
a secretarului baroului gi a 5efilor servicirlor de asistr-.nld judiciard.

Art' 8' La deschiderea lucrdrilor rldunirii generale a membrilor
baroului vor fi invitaJi
reprezentanli din partea Consiliului U.l\l.B.R.

sd participe

Art' 9' 1) Potrivit art. 1-47 alin. 2 din statutul casei de Asigurdri a Avocalilor
din
Rom6nia, aprobat de Congre:;ul Avocafilor din 15; _ 16
iunie 201,2, adunarea generali a
membrilor Filialei Alba a C.A.A. va avr,ra loc la acee:r5i datd,
dupd adunarea generali a

membrilor Baroului Alba.
2) Decanul Baroului Alba va incunogtinla in scri:; consiliul de
AdministraJie al Filialei
Alba a c'A'A in legitur5 cu data Jinerii arlundrii generale
a membrilor baroului gi cu obligafia
de a lua mdsurile necesare de pregdtire
5i organizare in aceeagi zi a adundrii generale a
membrilor filialei .
3) Decanul Baroului Alba va solicita consiliului der administrafie
al Filialei Alba a c.A.A
si transmiti consiliului Baroului Alba, pind cel t6rziu la data de 12 februarie
201,4,proiectul
bugetului de venituri 5i chc'ltuieli, precum cheltuieliler
de investilii ale filialei pentru anul
5i

2014"

Art' 10' cheltuielile pentru orgarrizarea adundrii generale se suportd
din fondurile
BarouluiAlba precum gi din fondurile FilialeiAlba a C,AA.
Art' 11' Prezenta hotdriire se pdstreazi in dosarul cu hotd16ri adoptate
de consiliul
Baroului Alba in anul2o!4, se publicd pe pagina
de iinternet a baroului, se comunicd tuturor
avocatilor prin e-mail, prin grija secretarului baroului.
Art' 12. Prezenta hotd16re poate ficontestatd la consiliul
u.N.B.R. in termen de 15 zile
de la afigarea pe pagina de internet a baroului.
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Av. Cilugdr .Adnana Miinodora
Av. CostinaE Marius Adrian
.Av. Culcea A
.{v. Jidveian
,{v. Jurj Lilia
,tv. Popa Marria
r{v. Scutea Doina

i:
l'___-_.
,,,
^d

