UNIUNEA NATIONALA A BAROURI OR DIN ROMANIA
BAROUL ALBA

CONSILIUL BAROULUI ALBA

Adresa: Alba Iutia
slr Teilor, nr. 15, Jud. Alba
Cod fiscal:4331589
E-mai
Web:
Telefon: 0258 812905

HOTARAREA nr. 130 / r6.r2.201s
pentru organizarea adunlrii generale ordinare a Baroului Alba
Ia
data de 30 ianuarie 20lo
in vedere prevederile art. 53 rap. la art. 52 din Legea nr. 51/1g95 privind
organizarea 5i exercitarea profesiei de avocat, republicatd,
ra;c. la art. 56 5i art. 67 din statutul
profesiei de avocat;
Av6nd

in temeiul art.73 arin. 3 din statutur profesiei de avocat;
Consiliul Baroului Alba adoptd prezenta hoti rii re :

Art' 1' Stabilegte data tinerii adunirii generale a mrembrilor Baroului Alba,
de 30
ianuarie 2oL5, cu incepere de la ora:9,30, la sala "styl" a comptexului
Mercur din Alba lulia
str. Vasile Alecsandri, nr. 69, jud. Alba.
Art. 2. Ordinea de zi a aduniriigenerale este urmitoarea:
a) Raportul de activitate ar consiriurui barourui gi decanului, de gestiune curentd
Si de
gestionare a patrimoniului barouluiin anul 20j.5:
- prezintd av. loan Rus - decanul baroului;
b) Raportul comisiei de cenzori privind verificarea activitdtii de gestiune
curentd si
gestionare a patrimoniului Baroului Alba in anul 2015:
- prezintd av. Savu Mihalea pregedintele comisiei;
c) Proiectul HotirSrii nr. 1 privind descdrcarea consiliului Baroului Alba cu privire
la
activitatea gi gestiunea sa in anul 2015:
- prezintd av. Rus loan - decanul baroului;
d) Proiectul bugetului de venituri gi cheltuieli al Baroului Alba in anul 2016 gi a Hotdrdrii
nr.2, de aprobare a acestuia:
- prezintd av. Rus loan - decanul baroului;
e) Proiectul Hotd16rii nr. 3 privind pregdtirea profesiorrard a avocaJilor definitivi
din
Baroul Alba in anul 201G:
- prezinti av. Boer Armand - prodecanul baroului;
Proiectul calendarului de activitSli al Baroului Alba in arrul
2015 gi a HotS16rii nr. 4, de
aprobare a acestuia:
- prezintd av. Rus loan - decanul baroului;

g)

Diverse.

Art. 3" Avocatii cu drept de a participa la gedinta adundriri generale pot
face propuneri

pentru completarea ordinii de zi, care vor fi depuse in
scris la secretariatul baroului p6nd cel
t6rziu in data de 25 ianuarie 201G.
Art' 4' Pentru intocmirea documentelor care vor fi prez:entate de decan
5i de gi de
consiliul barouluise constituie urmitoarele colective de lucru:

1) Colectivul pentru redactarea Raportului de activitate a consiliului gi a decanului, de
gestiune curentd 9i de gestiune a patrimoniului tlaroului Alba in anul 2015 gi a
Proiectului hotd16rii de descircare a Consiliului Baroului Alba pentru activitatea
gestiunea sa in anul 2015:
- av. Rus loan - decan;
- av. Boer Armand - prodecan;
- av. Jidveian Olga - consilier;
- av. Popa Maria - consilier;

2) colectivul pentru redactarea Proiectului Bugetului dr-'venituri

Si

gi cheltuieli al Baroului

Alba in anul 2016:
- av. Rus loan - decan;
- av. Baco Doina - consilier;
- av. Berindei Cornel- consilier.

3) Colectivul pentru redactarea Proiectului de hotdr6rer privind pregdtirea

profesionald
continud a avocalilor definitivi din Baroul Alba in anul 2016, precum a proiectului de
5i
hotdrdre privind calendarul activitililor barouluiin anul 20i.6:
- av. Boer Armand - prodecan;
- av. Costina5 Marius - consilier;
- av. Culcea Alexandra Delia - consilier
- av. Bleahu Victor - consilier;
- av. Jurj Liliana - consilier.

Art. 5. (1) in 5edinJa ordinari din 20 ianuarie 2015 consiliul baroului va dezbate
5i
aproba documentele care vor fi prezentate in adunarea generald a membrilor baroului din 30
ianuarie 2015.
(2) La aceeagi dat5, anterior gedinfei ordinare a consiliului, se va organiza

;edinfa comund a Consiliului Baroului Alba cu Consiliul de administralie al Filialei Alba a CAA,
cu privire la proiectul bugetului filialei pe anul 2016 gi la organizarea adundrii generale a
filialei.
Art. 6. in vederea organizdrii adundrii generale se constituie urmitorul colectiv de

organizare:
- av. Rus loan - decan;
- av. Boer Armand - consilier;
- av. Jidveian Olga - consilier;
- av. Costinag Marius - consilier;
- av. Popa Maria - consilier;
- av. Berindei Cornel - consilier;
- av. Baco Doina - consilier;
- av. Jurj Liliana - consilier;
- av. Bleahu Victor - consilier;
- av. Culcea Alexandra - consilier;
- av. CSlugdr Adnana - consilier.
Art. 7. Convocarea adunirii generale a membrilor baroului se va face prin afigare la
sediul baroului, la sediile Serviciilor de asistenld judiciari din l\lba tulia, Aiud, Blaj,
C6mpeni 5i
Sebe5, prin publicare in ziarul ,,|)nirea", prin e-mail la toli avc,catii, precum prin
afigare pe
5i
pagina de internet a baroului, cu cel pulin 15 zileinainte de data
stabilitd, respectiv p6nd cel
tdrziu in data de 15 ianuarie 2O76, prin grija decanului, a selcretarului baroului
si a sefilor
serviciilor de asistentd judiciard.
Art. 8. La deschiderea lucrdrilor adunirii generale a mern[piler baroului vor fi invitali
sd participe reprezentan(i din partea Consiliului U.N.B.R.

Art' 9' 1) Potrivit art. L47 alin' 2 din Statutul

Casei de Asigurdri a Avocafilor din
din 15 - 16 iunie 2or2, adunarea generali a
membrilor Filialei Alba a c'A.A. va avea loc la aceeagi
dlatd, dupd adunarea generali a
Rom6nia, aprobat de congresul Avocafilor

mem brilor Baroului Alba.

2) Decanul Baroului Alba va incuno5tinla in scris
consiliul de AdministraJie al Filialei
Alba a c'A'A in legdturd cu data
linerii adundrii generale a membrilor baroului, pentru ca
acesta sd mdsurile necesare de pregdtire gi organizare
in aceeagi zi a adundrii generale a
membrilor filialei.
3) Decanul Baroului Alba va solicita consiliului de adrninistrafie
al Filialei Alba a c.A.A
si transmitd consiliului Baroului Alba, pdnd cel t6rziu la data
de 16 ianuarie 2016, proiectul
bugetului de venituri 5i cheltuieli, precum gi cheltuielile
de investilii ale filialei pentru
anul

201_6.

4) consiliul BarouluiAlba va adopta hotir6rea pentru
iavizarea proiectului bugetului de
venituri si cheltuieli al Filialei Alba a cAA in anul 201G,
care va fi prezentatd in adunarea
generalS anuald a Filialei Alba a cAA
din 30 ianuarie 2016 de domnul prodecan av. Boer
Armand.

Art' 10' cheltuielile pentru organizarea adundrii generale se suportd
din fondurile
BarouluiAlba precum gi din fondurile Filialei Alba a CAA
.
Art' 11' Prin grija secretarului baroului, prezenta hotri16re se pistreazd
in dosarul cu
hotd16ri adoptate de consiliul Baroului Alba in
anul 20L5, se publicd pe pagina de internet a
baroului, se comunici tuturor avocalilor prin e_mail.
Art. tZ. prezenta hotdrAre poate fi con
de la afi5area pe pagina de internet a baroului
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Av. Baco Doina
Av. Berindei Cornel
Av. Bleahu Victor
Av. Clluglr Adnana Minodora

Av. Costinag Marius Adrian

Av. Jurj Liliana Mariana
Av. Popa

