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Hotirdrea nr. 431 24 februarie 2015
,ranizarea
privind o
Registrului avocafilor din Baroul AIba care pot fi
desemn .i de instanfele judecdtoregti in calitate de curatori speciali
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rile art. 58, art. 687 din Codul de procedurd civili, rap. la art.
de avocat, privind activitatea de curator special,
art.
56
alin
I
2 lit. a), b) qi v) din Legea 5111995 privind organizarea gi
ieide avocat,rap.Laart.T3 alin.2 din Statutul profesieide avocat,
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pnsiliul Baroului Alba adoptd prezenta
Art.

I (l

instantele judec

(2) In Registru
speciali.

hotlrire:

Se organizeazd Registrul avocaJilor din Baroul Alba care pot fi desemnafi de
rregti, in condiliile legii, in calitate de curatori speciali.
: trec toli avocalii care au consim{it sd indeplineasci activitatea de curatori

(3) Registrul a rcalilor - curatori speciali are aceleagi rubricaturi cu cele din Tabltoul
avocalilor din ;aroul Alba, Paftea I A - ,,AvocaJi definitivi', gi partea I B ,, Avo,ca{i

stagiari", prev
(4) Registrul a
format electroni

-

in Anexa nr. VI din Statutul profesiei de avocat.
;aJilor curatori speciali este public, se pdstreazd pe suport de hArtie gi in
;i se publica pe pagina web a Baroului Alba, prin grija secretarului baroului.
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Art. 2 ( t Pentru inscrierea in Registru avocatul depune o cel.ere Ia secretariatul
baroului, in care ii exprimd opliunea cu privire la instan{a.judecdtoreascd la care doregte sd fie
trecut in lista c rtorilor speciali, in raport gi cu serviciul de asistenJd judiciard din care face
parte.

(2) Consiliul ba

(3) Consiliul

ba

Registru avocat

(a)-is-aaplica

- este invinu
(c)-s-a
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(d) - a refuzat
din aceastb cali
(4) Radierea din
se constatd sdv

o perioadd de
(5) Decizia

de radiere poate
unlunll ln term
nr. 5 l/1995. care

rlui se pronuntd asupra cererii prin decizie.
ului poate. motivat, sd refuze inscrierea in Registru sau sd se radieze din
care se afld in una din urmdtoarele situalii:
' sanc{iune disciplinard;
de sdvdrqirea unei infrac{iuni de drept comun;
Lt
-

ci

a incdlcat

in mod repetat dispoziliile Legii nr. 5lllgg5, ale

StatutuLlui

sau a prestat activitatea de curator special la o calitate inferioard;

indeplineascd activitatea de curator dupd ce a fost numit sau a fost inlocuit
rdin motive imputabile acestuia.
egistrul curatorilor speciali poate fi dispusd pe o perioadd de un an, iar, dacd
rea consecutivd a trei sau a mai multor abateri, radierea se poate dispune pe
la trei ani.

l)

Avoca{ii inscrigi in Registrul curatorilor speciali care activeazd pe ldngd
tore$ti din judegul AIba sunt cupringi in liste separate, aprobate anual prin
hot[rdre a cons ului baroului.
(2) Listele cu rccafii - curatori speciali se comunica instanlelor judecdtoregti din jucleJul
Altra.
instanlele

j

Art.4 ( Numirea avocatului in calitate de curator special se face de cdtre instanta de
judecati din li transmisd de Baroul Alba.
(2) Avocatului esemnat i se va comunica de cdtre decan ingtiinlarea de numire, precurn gi
copia incheierii rin care a fost numit curator special, in ipoteza in care instanla dejudecat6
nu
a fEcut comuni 'ea directd cu acesta.
(3) Refuzul ne stificat al avocatului

abatere discipli

de

a

indeplini calitatea de curator special constituie

rd,.

Protocolului
jr-rdiciard, di

(2) Plata rem
eltctueazd nu

(3)

pldtii remuneraJiilor pentru activitatea de curateld se vireazd in cont
r barou, care va fi comunicat Tribunalului Alba, cu(ii de Apel Alba Iulia gi
Judecdtoriilor d Alba Iulia, Aiud, Blaj, C6mpeni gi Sebeg.
(4) lR.espectarea : cdtre barou a destinaliei acestor fonduri este supusir controlului
LTNBR.
Sumele
distinct deschis

Art.

zenta hotdrdre poate fi contestatd, pentru motive de nelegalitate,la Consiliul
Je 15 zile de la postarea pe pagina web a Baroului Alba.
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UNBR in

cu avoca{ll ffansmlterea

a)

retarul baroului va asigura intocmirea gi actualizarea Registrului, a Listelor
cu tori speciali de pe ldngd instanJele judecdtoregti din jude{ul Alba, precum gi
cra.

Art. 8
--se tran
Alba,
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b) --se com

v)
cl)

-se
-se

nate

grija secretarului baroului prezenta hot6r6re:
le din judetul Alba, la curtea de apel Alba Iulia, Tribunalul
Iulia, Blaj, Aiud, CAmpeni, Sebeg;
i gi contabilului baroului;
zdpe pagina web a baroului;
zd in dosarul de hotdrari a consiliului Baroului Alba adopt pe anul 20tr 5.
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