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pentru stabilirea plafonului valoric/avocat in anul 2013, pentru avocaliiinscrigi in Registrul de
asistenld judiciard al Baroului Alba
Av6nd in vedere prevederile art.78 din Legea nr.5L/L995 privind organizarea gi exercitarea
profesiei de avocat, republicat5, rap. la art. 159 din Statutul profesiei de avocat, la art. 90 din
Regulamentul de organizare gi funclionare a Serviciului de asistenli judiciari al Baroului Alba
aprobat prin Hotir6rea Consiliului Baroului Alba nr. L66/L8 decembrie 2OL2;
in temeiul art. 56 alin. 2 lit. ,,a" gi ,,k" din Legea nr.5I/!995, rap. la art. 73 alin. 3 din Statutul
profesiei de avocat;

Consiliul Baroului Alba adopti prezenta hotirdre:

Art.1. Stabilegte plafonul valoric/avocat, in anul 2013, pentru avocalii inscrigi in Registrul de
asistenli judiciari al Baroului Alba gi treculi in listele serviciilor de asisten!5 judiciard de pe 16ngi
judecitoriile din judelulAlba, dupd cum urmeazS:
a)serviciul de asisten!6 judiciard Alba lulia = 5.000 lei/avocat;
blServiciul de asistentd judiciari Aiud = 11.000lei/avocat
c) Serviciul de asistenti judiciari Blaj = 6.500 lei/avocat;
d)Serviciul de asisten!5 judiciari C6mpeni = 3.600 lei/avocat;
elServiciul de asistenti judiciari Sebeg = 1.800 lei/avocat
Art.2. Depdgirea plafonului valoric/avocat poate fi ficutd doar in situaliile prevdzute in art..92 din
Regulamentul de organizare gifunclionare a Serviciului de asistentd judiciari al Baroului Alba.
Art.3. Conducerile serviciilor de asistenli judiciari gi consilierii coordonatori rispund pentru
aplicarea prevederilor art. L gi art. 2 din prezenta hoti16re.
Art.4. Prezenta hotdr6re se pistreazi in dosarul cu hotirSri ale Consiliului Baroului Alba adoptate
in anul 2OL3, se publici pe pagina de internet a baroului, se comunicS gefilor serviciilor de
asistenli judiciari gi consilierilor coordonatori, prin grija secretarului baroului.
Art.S. Prezenta hotir6re poate fi contestati la Consiliul U.N.B.R. in termen de L5 zile de la
publicarea pe pagina de internet a BarouluiAlba.
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