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HOTARAREA nr. 106/30 .07.20t4
privind asigurarea venitului minim garantatpe economia nalionald pentru
avocatii colaboratori din Baroul Alba
Av6nd in vedere urmdtoarele prevederi legale gi normative:
- art. 4l din Constitulia Romdniei, prin care pentru a se asigura proteclia
sociald a muncii s-a instituit salariul minim brut pe !ard;
- art. 164 alin (1) din Codul muncii, care prevede cd prin hotdrdre a
Guvemului se stabileqte salariul de bazd minim brut pe lard garantat la
pIatd,, corespunzdtor programului normal de muncd;
- art. 296 alin (1) din Statutul profesiei de avocat, potrivit cdruia in
contractul de colaborare incheiat intre forma de exercitare a profesiei gi
avocatull colaborator stagiar trebuie sd se menlioneze obligalia de a
asigura avocatului stagiar venitul minim garcntatpe economia nafionald.
Ydzdnd lfotdrdrea Guvernului Romdniei nr. 871/14 noiembrie 2013,
publicatd in Monitorul oficial nr. 703115 noiembrie 2013, prin care au
stabilit urmdtoarele:
- incepdnd cu data de I ianuaie 2014 salariul debazd minim brut pe Jard
garantat la platd se stabileqte la 850 lei lunar, pentru un program complet
de lucru de 168 ore in medie pe lund in anul 2014, reprezentdnd 5,059
ler/ord;
- incep6nd cu data de iulie 2014, salariul de bazd minim brut pe far6
garantat la platd se stabilegte la 900 lei lunar, pentru un program complet
de lucru de 168 de ore in medie pe lund in anul 2014, reprezentand 5,3s7
lei/ ord;
Av6nd in vedere gi prevederile art. 296 alin (7) din Statutul profesiei de
avocat, in temeiul art.56 alin. (2) lit. (a) qi (v) din Legea nr.5lll995 privind
organizarea qi exercitarca profesiei de avocat, republicatd, rap. la art. 73
alin. (3) din Statutul profesiei de avocat;

I

Consiliul Baroului Alba adoptl prezenta hotirf,re:

Art.1. Fornurele de exercitare aprofesiei de avocat din Baroul Alba care au
incheiate contracte de colaborare cu avocali stagiari sau avocali definitivi in care
sunt prevdzute sume mai mici decdt venitul minim garantat pe economia
nafionalb, vor depune la secretariatul baroului, pdnd cel tdrziu la data de 31
august 2014, actr: adifionale la contractul de colaborare in care sd prevadd:
- pentru perioada I ianuarie 2014-30 iunie 2014- asigurarea venitului minim
garantat de 850 lei;

- incep6nd cu

I iulie 2014- asigurarea venitului minim

garantatde 900 lei.

Art.2. Neindeplinirea de cdtre avocatul definitiv, indrum6tor, a obligaliilor
asumate prin contractul de colaborare, cu privire la asigurarea, venitului minim
gatantat pe economia nafionald cdtre avocatul stagiar dd dreptul consiliului
baroului sd inilieze procedura disciplinard.
Art. 3. Cu drept de contestalie la Consiliul U.N.B.R. in termen de 15 zile de
la comunicare.
Art. 4. Prirr grij a secretarului baroulu i, pr ezenta hotdrdre :
a) Se comunicd:
- cabinetuhri individual de avocat Henegar Andrei;
- cabinetului individual de avocat Jurj Liliana
- cabinetului individual de avocat Teodorescu paul Mircea
- cabinetului individual de avocat MancaE Elena Fira
- cabinetului individual de avocat Cojan Constantin
- cabinetului individual de avocat CriEan Mircea Nelu
- Societdlii Civile de avocafi Baco & Asocialii
- avocalilor stagiari - Stanciu Alexandra;
- Milaciu Maria Alexandra
- Mdrincean Iulia
- Cristea Virgil
- Bora Radu
- Marginean Mihaela
- Stdnild Loredana
- Agoqton Victor
b)- se posteazd,pe pagina web a Baroului Alba
c)- se depune la dosarul de hotdr6ri ale Consiliului Baroului Alba adoptate
in anul 2014.
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