UNIUNEA NATTONALA A BAROURILOR
DIN ROMANIA
Adresa: Alba Iulia

BAROUL ALBA

str Teilor, nr 15, Jud. Alba
Cod fiscal:4331589

ro

CONSILIUL BAROULUI ALBA

HOTARAREA nr. t3t /16.12.20rs

pentru convocarea $i organizarea,adundrii generale
de al.egere a organelor ale
Baroului Alba din 30 ianuarie 2016,

52
cat,
de

I nr. 5lllgg5

privind
precum qi cele ale art.
rivit cdrora mandatele
i de cenzori qi conLisiei de disciplind sunt
constatdnd cd mandatele de 4 ani ale actualului
decan, ale consiliului
baroului, ale comisiei de cenzori si ale comisiei
de disciplind expird in data d,e 2
februarie 2016;
der
ile
din St
iei
pr

organi

rii

de
aprobat prin Hotdrdrea nr. l2ll02.Il.20
In temeiul
,art.-56 arin. (2) lit. (a) rap. la art.57 din Legeanr.
art.73 alin. (3) din Statutul profesiei de avocat;

5rlr

995,ra

consiliur Barourui Arba adopti prezentahortrrAre:

Art'l'

(1) Convoacd adunarea generald a membrilor Baroului
Alba de alegere a
organelor de conducere ale baroului pen ru data de 30
ianuarri e 2016,incepdnd cu

ora 09.30.

,'Styl,' a
(2) Adunarea generald se va
complexului ,,Mercur,,
fine in Sala
din Alba Iulia, str. Vasile Alecsandri, nr. 6g, judeful
atUu.
Art.2. ordinea de zi a adundrii generale eleciive este urmdtoarea:

a) alegerea decanului;
b) alegerea membrilor consiliului baroului;

c)

alegerea membrilor comisiei de cenzori;

d) alegerea membrilor comisiei de disciplind;
e) alegerea delegalilor la Congresul Avocafilor din martie 2016.
Art'3' Prin gtija decanului Ei a secretarului baroului convocarea
adundrii
generale se va face pAnd celtdrziuin data de
15 ianuarie 20l6prin u.matoarele
mijloa
aillatofi avocafii din barou, prin afiqare la sediul baroului qi la
sediile
de asistenfd judiciard din Alba Iuiia, A.iud, elaj, campeni,
Sebeq;
tate in ziarul,,IJnirea,':

Art'4' Consiliul baroului va asigura realizarea activitd;iior
cuprinse ?n calendarul
de pregdtire a adundrii generaG elective cuprins
irr Anexa la Regulamentul de
prin
Hotdrarea
nr.
l2l/02il
iot5
a
consiliului Baroului Alba.
1lege!,lnrobat
Art'5'(1)
Absenfa nejustificatd de la adunare constituie
abatere Jisciplinard
gravd.

(2) in caztil in care adunarea generald electivd
se am6nd din lips[
cvorum

de

cheltuielile ocazionate cu organi zarea acesteia se suportd
de avocalii care
lipsit nemotivat.
Art'6' Prezenta hotdrdre poate fi contestat[ in termen de 15 zile
d,e la postarea
acesteia pe pagina web a Baroului Alba.
Art.7, Prin grij a secretarului baroulu i prezentahotdrd.re
:
- se publicd pe pagina web a baroului: www.bar'u-alba.ro;
- se transmite prin e-mail la tofi avocalii din Bar'ul A.rba;
- se pdstreazd in dosarul cu hotdrdri ale consili*l Baroulului Alba
i"
anul2015;

^f^t"

/
Av. Boer Mariu

Av. Berindei Cornel
Av. Bleahu Victor
Av. Cllugir Adnana Minodora
Av. Costinag Marius Adrian
Av. Culcea Alexandra Deliar
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