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Consiliul Baroului Neamt 

 
 

H O T A R A R E 

privind adoptarea Regulamentului pentru organizarea alegerilor  

organelor de conducere a Baroului Neamt 

 

  Consiliul Baroului Neamt intrunit in sedinta din 24.02.2011, ora 13,00, 

adopta Regulamentul pentru organizarea alegerilor organelor de conducere a 

Baroului Neamt: 

 

  Art. 1 Convocarea Adunarii generale ordinare se face prin afisare la 

sediul Baroului, la sediul serviciilor de asistenta judiciara de la Judecatoriile Roman, 

Bicaz, Tg.Neamt , site-ul baroului  si prin publicare intr-un ziar local cu cel putin 15 

zile inainte de data stabilita. 

 

  Art. 2 Au dreptul sa participe la sedinta Adunarii Generale avocatii 

care sunt inscrisi in Tabloul Baroului cu drept de exercitare a profesiei, au achitat la 

zi taxele si contributiile prevazute de lege si nu se afla in una din situatiile ce atrag 

incompatibilitatea ori suspendarea dreptului de exercitiu al profesiei sau, dupa caz, 

nu se afla in executarea unei sanctiuni disciplinare. 

 

  Art. 3 Data la care are loc Adunarea generala ordinara  a fost stabilita 

de catre Consiliul Baroului in prima sedinta din luna ianuarie. 

  Adunarea generala ordinara de alegere a organelor de conducere ale 

Baroului va avea loc in ziua  de vineri,  13.05.2011, orele 15.oo. 

 

  Art. 4 Odata cu convocarea Adunarii generale se stabileste si ordinea 

de zi. Avocatii cu drept de a participa la sedinta Adunarii Generale pot face 

propuneri pentru completarea ordinii de zi. Propunerile se vor depune in scris la 

Barou cu cel putin 5 zile inainte de data la care a fost convocata Adunarea 

Generala. 

 

  Art. 5 Sedinta Adunarii Generale din data de 13.05.2011 va cuprinde 

doua parti : 

Prima parte, care va avea urmatoarea ordine de zi : 

         a.-aprobarea Darii de seama privind activitatea Consiliului Baroului, a  

bugetului de cheltuieli pe anul 2010,  a proiectului de venituri si cheltuieli pe anul 

2011, precum si  descarcarea de gestiune a Consiliului Baroului; 



b.-aprobarea Darii de seama privind activitatea Consiliului Filialei 

CAA Neamt, a  bugetului de cheltuieli pe anul 2010,  a proiectului de venituri si 

cheltuieli pe anul 2011, precum si  descarcarea de gestiune a Consiliului Filialei 

CAA Neamt; 

c.-desemnarea delegatilor pentru Congresul UNBR din zilele 10-11 

iunie 2011 ce se va desfasura la Bucuresti ; 

          Sedinta va fi condusa de decan impreuna cu 5 membri alesi prin vot 

deschis de cei prezenti, dintre care unul va fi desemnat secretar.  

 

           A doua parte, avand pe ordinea de  zi  alegerea Decanului si a 

membrilor  Consiliului Baroului va fi condusa de cel mai in varsta membru prezent. 

 

  Art. 6 Ordinea de zi va fi supusa spre aprobare prin vot deschis 

Adunarii generale. 

  Inscrierile la cuvant se vor face dupa prezentarea fiecarui punct al 

ordinii de zi. 

          Art. 7 Adunarea Generala de alegere a organelor de conducere a 

Baroului este legal  constituita numai cu prezenta majoritatii avocatilor care au 

dreptul de a participa la Adunarea Generala. 

 

  Art. 8 Hotararile Adunarii Generale se iau cu votul majoritatii 

membrilor prezenti. 

 

   Art. 9 Secretarul Adunarii generale va redacta procesul verbal, care va 

cuprinde mentiunile prevazute in art. 69  din Statutul profesiei. 

 

  Art. 10 Consiliul Baroului va fi format dintr-un numar de 11 consilieri, 

conform art. 71 pct. 2 (d) din Statutul profesiei.  

  Numarul membrilor Comisiei de disciplina si al membrilor Comisiei de 

cenzori va fi stabilit de Adunarea Generala conform art. 256 din Statut. 

 

  Art. 11 Conditiile ce trebuiesc indeplinite pentru a candida in functiile 

de conducere ale baroului : 

                       -  decan - 10 ani vechime din care 5 ani in Baroul Neamt ;  

                       - membru al Consiliului Baroului -11 membri-- minim 8 ani 

vechime continua in profesie ;  

                       - membru al Consiliului UNBR--1 membru – 8 ani vechime                           

- membru al Comisiei de Disciplina a Baroului -5 membri- - 10 ani vechime in 

profesie  

    - membru al Comisiei Centrale de Disciplina a UNBR -1 membru-15 

ani vechime in profesie  

    - membru al Comisiei de cenzori (3 membri) - 8 ani vechime. 

                     Candidaturile vor fi depuse la sediul baroului in perioada  14.03.2011 -

15.04.2011 pana la  orele 13,00.  



 

  Art. 12 Adunarea Generala va putea hotari alegerea unor consilieri 

supleanti (3 membri)  conform art. 71 (5) din Statut. In caz de incetare a mandatului  

de consilier ales , consilierii  supleanti  vor completa  Consiliul in ordinea numarului 

de voturi obtinut  la alegeri  pentru perioada de mandat ramasa vacanta .  

   

  Art. 13  Hotararile, rezolutiile si motiunile se iau prin vot deschis. 

 

  Art. 14 (1) Alegerea organelor profesiei se face prin vot secret. 

Adunarera Generala alege o comisie de numarare a voturilor dintre avocatii care nu 

candideaza, compusa din minimum 5 membri. Votul secret se exprima prin buletine 

de vot introduse in urne sigilate. Pe buletinul de vot se mentioneaza numele si 

prenumele candidatului si functia pentru care candideaza . 

        (2) Votul “pentru” se realizeaza prin lasarea intacta a numelui si 

prenumelui candidatului votat , votul “contra” se exprima prin taierea cu o linie 

orizontala a  numelui si prenumelui candidatului nevotat. 

    (3) Vor fi nule buletinele de vot care: 

-  nu corespund modelului stabilit de Consiliul Baroului,  

- nu poarta stampila de control, precum si  

- buletinele pe care numarul candidatilor votati “ pentru “ este mai mare sau mai 

mic decat numarul functiilor disponibile. 

 

    Art.15. In vederea desfasurarii in bune conditii si in totala 

transparenta a alegerilor prin grija serviciului secretariat-contabilitate, sub directa 

coordonare a decanului vor fi tiparite buletinele de vot pana la data de 20.04.2011 

   Vor fi tiparite un numar de buletine egal cu numarul de avocati inscrisi 

in Tabloul Avocatilor cu drept de exercitare a profesiei , si cu drept de vot , conform 

Tabloului Avocatilor actualizat la data de 31 martie 2011. 

    Buletinele de vot si urnele de votare  vor avea aceeasi culoare, 

dupa cum urmeaza : decan- rosie ; consilieri - galben , comisie disciplina  si 

comisie cenzori –albastru , membru in consiliul UNBR si membru comisie 

disciplina centrala – verde .  

 

   Art. 16 Adunarea Generala a Baroului valideaza rezultatele alegerilor 

organelor de conducere a Baroului. 

 

       Consiliul Baroului Neamt 

 

Nr.____din 24.02.2011       
 


