HOTARAREA nr. I I 12.01.2015
pentru organizarea adunirii generale ordinare a Baroului Alba la
data de 7 februarie 2015
Avind in vedere prevederile art.53 rap. la art.52 din Legea nr.51/1995 privind
organizarea 5iexert:itarea profesieide avocat, republicatd, rap. la art.66 5iart.67 din Statutul
profesiei de avocat.
in temeiul art.73 alin. 3 din Statutul profesiei de avocat;
Consiliul Baroului Alba adopti prezenta hotd16re:

Art' 1. Stabilegte data tinerii adundrii generale a membrilor Baroului Alba, de 7
februarie 2015, cu incepere de la ora:9,30, la Hotel Astoria din 56ntimtrru, str. DN L, km.
387, jud. Alba.
Art. 2. Ordinea de zi a aduniriigenerale este urmitoarea:
a) Raportul de activitate al consiliului baroului gi decanului, de gestiune curentd gi de
gestionare a patrimoniului barouluiin anul 2014:
- prezinti ar,. loan Rus - decanul baroulur;
b) Raportul Comisiei de cenzori privind verificarea activitS!ii de gestiune curentd si
gestionare a patrimoniului Baroului Alba in anul 2014:
- prezintd al. Savu Mihalea - pregedintele comisiei;
c) Proiectul Hctd16rii nr. 1- privind descircarea Consiliului Baroului Alba cu privire la
activitatea 5i gestiunea sa in anul 2OL4:
- prezinta av. Rus loan - decanul baroului;
Proiectul bu1;etului de venituri $i cheltuieli al Baroului Alba in anul ,2015 si a Hotirdrii
nr.2, de aprr>bare a acestuia:
- prezintd av. Rus loan - decanul baroulur;
e) Proiectul Hoti16rii nr.3 privind pregdtirea profesionald a avocatilor definitivi din
Baroul Alba in anul 2015:
- prezinti av, Boer Armand - prodecanul baroului;
f) Proiectul Calr:ndarului de activitdlial BarouluiAlba in anul 2015 Si a Hotd16rii nr.4, de
aprobare a a:estuia:
- prezintd ar'. Rus loan - decanul baroului;
g) Proiectul hotirdrii nr. 5, privind procedura alegerii delegatiilor la Congresul avocatilor
din 5-6 iunie 2015, a candidatilor pentru Consiliul UNBR gi pentru Comisia centrali de
disciplind a UNBR:
- prezintd irv. Rus loan - decanul baroului;
h) Alegerea dele galiilor BarouluiAlba la CongresulAvocalilor din 5-6 iunie 2015;
i) Alegerea cardidatilor Baroului Alba pentru Consiliul UNBR gi perntru Comisia de
disciplini a UNBR;

d)

j)

Hot;rere pentru aprobarea Actului constitutiv al societigi comerciale infiintata de
Baroul Albl si Filiala Alba a CAA pentru administrarea spatiului de la demisolul
imobilului clin Alba lulia, str. Teilor, nr. 15, jud. Alba;

k) Diverse.

Art. 3' Avocatii cu drept de a participa la gedinla adundrii generale pot face propuneri
pentru completarea ordinii de zi, care vor fi depuse in scris la secretariatul
baroului p6na cel

tdrziu in data de 2 ;'ebruarie 2015.

Art. 4. Pentru intocmirea documentelor care vor fi prezentate de decan de gi de
5i

consiliul baroului sr: constituie urmdtoarele colective de lucru:

1) Colectivul pentru redactarea Raportului de activitate a consiliului a decanului, de
5i
gestiune cttrenti 5i de gestiune a patrimoniului Baroului Alba in anul
2014 gi a
Proiectului hotd16rii de descdrcare a Consiliului Baroului Alba pr-.ntru activitatea
gestiunea sir in anul 2014:

si

- av, Rus loz n - decan;
- av. Boer A.mand - prodecan;
- av. Jidveia r Olga - consilier;
- av. Popa Nlaria - consilier;

2) Colectivul p'3n1;, redactarea Proiectului Bugetului de venituri gi cheltuieli al Baroului
Alba in anul 2015:
- decan;
- av. Baco D,lina - consilier;
- av. Berinde i Cornel - consilier.
- av. Rus loan

3) colectivul prlntru redactarea Proiectului de hotdrire privind pregiitirea

profesionala
continuS a avocafilordefinitividin BaroulAlbain anul 2015, precun
5ia proiectuluide
hotdrire prirind calendarul activitd[ilor barouluiin anul 2015:
- av. Boer Armand - prodecan;
- av. Costina I Marius - consilier;
- av. Culcea r\lexandra Delia consilier;
- av. Bleahu y'ictor - consilier;
- av. jurj Lilia na - consilier;

4) Colectivul Srentru redactarea proiectului hotdririi privind prgcedura a legerii
delegatiilor la Congresul avocalilor din 5-6 iunie 201-5, a candidagilor pentru
consiliur UNBR si
pentru Comisia centralS de disciplind a UNBR:
- av. Rus loar - decan;
- av. Boer Arrnand - prodecan;
- av. Bleahu Victor - consilier;
- av. Jurj Liliana - consilier.
Art. 5. (1) in 5edinla ordinard din 21 ianuarie 2015 consiliul baroului va dezbate gi
aproba documentele, care vor fi prezentate in adunarea generalS
a membrrlor baroului din 7
februarie 2015.
(2) La aceeagi datd, anterior gedinlei ordinare a consiliului, se
va organiza
gedinta comuni a Ccnsiliului Baroului Alba cu Consiliul
de administralie al Filialei Alba a CAA,
cu privire la proiect.rl bugetului filialei pe anul 2015 gi la organizarea
adundrii generale a
filialei.
Art' 5' in veclerea organizirii adundrii generale se constituie urmiitorul colectiv
de
organlzare:
- av. Rus loan - decan;
- av. Boer Arnrand consilier;
- av. Jidveian ()lga consilier;
- av. Costinag Marius _ consilier;

- av. Popa M;rria - consilier;
- av. Berindel Cornel - consilier;
- av. Baco Doina - consilier;
- av. Jurj Lilia na - consilier;
- av. Bleahu \/ictor - consilier;
- av. Culcea I lexandra - consilier;
- av. Cilugir Adnana - consilier.
Art.7. Convcrcarea adundrii generale a membrilor

baroului se va face prin afi5are la
sediul baroului, la sediile serviciilor de asistenld judiciard din Alba lulia, Aiud, Blaj, CAmpeni
5i
Sebe5, prin publicare in ziarul ,,|)nirea" , prin e-mail la toli avocafii, precum prin afigare pe
5i
pagina de internet a baroului, cu cel pulin 15 zile inainte de data stabilitS, respectiv pdnd cel

t6rziu in data de 22 ianuarie 2015, prin grija decanului, a secretarului baroului gi a gefilor
serviciilor de asisten1i judiciarS.
Art.8. La deschiderea lucririlor adunirii generale a membrilor baroului vor fi invitati
sd participe reprezer tanti din partea Consiliului U.N.B,R.
Art.9. L) Pctrivit art. 147 alin.2 din Statutul Casei de Asigurdri a Avocalilor din
Rom6nia, aprobat de Congresul Avocalilor din 15 - 15 iunie 2012, adunarea generali a
membrilor Filialei Alba a C.A.A. va avea loc la aceeagi datd, dupii adunarea generali a
membrilor Baroului t\lba.
2) Decanul B;lroului Alba va incunogtinJa in scris Consiliul de Administralie al Filialei
Alba a C.A.A in legiturS cu data linerii adunirii generale a membrilor baroului, penrru ca
acesta sd misurile rtecesare de pregitire gi organizare in aceea5i zi a adundrii generale a
membrilor filialei.
3) Decanul Baroului Alba va solicita Consiliului de administralie al Filialei Alba a C.A.A
sa transmiti Consiliului Baroului Alba, pSnd cel t6rziu la data de 16 februare 2015, proiectul
bugetului de venituri 5i cheltuieli, precum gi cheltuielile de investilii ale filialei pentru anul
2014.

4) Consiliul BarouluiAlba va adopta hota16rea pentru avizarea Proiectului bugetului de
venituri gi cheltuieli al Filialei Alba a CAA in anul 2015, care va fi prezentat in adunarea
generali anuald a Filialei Alba a CAA din 7 februarie 2015 de domnul prodecan av. Boer
Armand.

Art. 10. Chel:uielile pentru organizarea adunirii generale se suporti din fondurile
BarouluiAlba precunrsidin fondurile FilialeiAlba a CAA.
Art. 11' Prin 1;rija secretarului baroului, prezenta hotdrAre se pdstreazd in dosarul cu
hoti16ri adoptate de Consiliul Baroului Alba in anul 2015, se publici pe pag;ina de internet a
baroului, se comunicii tuturor avocalilor prin e-mail.
Art. L2. Prezerta hotdrdre poate ficontestati la Consiliul U.N.B.R. in [ermen de 15 zile
de la afi5area pe pagi ra de internet a baroului.
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