UNIUNEA NATIONALA A

OURILOR DIN ROMANIA

M \ROUL
AI- BA

Adresa: Alba Iulia
sh. Teilor, ru 15, Jud. Alba
Cod fiscal:4331589

CONV
in temeiul art. 52 gi art. 53 din Lege:
profesiei de avoca! relpublicatd,
rap. la art.
Consiliul Baroului Alba convoacd
adunarea
pentru data de Siimb5ti, 09 Martie
2019,
Afba f ufia, str. Gheorgh,e gincai, nr.7,
ludt. t
Ordinea del zi a adunirii generale
est€r
a) Raportul dre sstiyllste al consiliului bi;
gestionare a patrimoniului
baroului in
b) Raportul Comis;iei de cenzori privind
gestionare a patrimoniului Baroului
Ah
c) Proiectul Hotdrdrii nr. L privind desc
activitatea Si gestiunea sa in anul
201g;:
..
d) Proiectul br"rgetului de venituri cheltr.
9i
nr.2, de aprobare a acestuia;
e) Proiectul Hrcttiriirii nr. 3 privind pregd
BaroulAlba in anul 2019;
f) Proiectul Calendarului de activitifi al
aprobare a acestuia;
s) Alegerea delega[ilor la Congresul Avocarf
h) Alegerea candidatului pentru
Consiliul Ul
i) Propunere tJtNtsR
- reglementdri legale
lit. a)din Leg;ea nr.51,/1995;

CATOR
nr. 51/1995 privind organiz:area gi
exercitarea
6 gi art. G7 din Statutul profesiei de
avocat,
lnerali ordinard a membrilor Baroului
Alba
09:30, la Sala IUX a Compllexului
Mercur din

$i decanului, de gestiune curentd gi de
2018;
ficarea activitdfii de gestiune curentd
gi
in anul 2OI8;
Consiliului Baroului r\lba cu privire
la
i al Baroului Alba in anul 2019
9i a lHotd16rii
profesionalS a avocalilor definitivi
din
Alba in anul 2019 9ia l{otdr6rii nr.
4, de

din luna iunie 2019;
ivind profesia de avocat referitor
la art. 14

Diverse.

Prezenta avocatilor este obtigatorie. pr
ant. 43 din legea nr. 51/1995, privind
organizarea gi exercitarea profesiei
le
avocat
aft. 232 din Statutul prolFesiei de avocat
lipsa nejustificatd der la arlunare
constiiul aba
disciplinari gravd.
ln cazul in cane adunarea gen"rald
," a, ni din lipsd de cvorum avor:afiiabsenli
rtuporta cheltuielile r:u incrhirierea
vor
sdlii gi cetelall cheftuieli de organizare.
[a aceeagi dati, inaintea
lineriiadunirii
rale a membrilor BarouluiAtba,
are loc
adunarea generali a FilialeiAlba
a CAA.

Tot in data de 9 Mtartie, la Sala
lux a
Consiliul Baroului Alba organizeazd,,Batul
Mr
nnembrii Baroului.
pentru participare
vd rugdm sd vd ins
01.03.2019. Menfiondm cfi doamnele
9i dom
plata unei taxe iar pentru
colegii avocali gi/
lei/persoand.

DE

Mercur, incep6nd cu orete 1S.OO,
la care sunt invitali sa participe
toli

:r:]yi
lui"

la secretariatul baroului, p6nd
in data de
rele avocat sunt invitate sEi participe

insofitorii acestora taxat este de

AN

c)

e

farj
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