UN}UNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA

BAKrRVt,potl
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In temeiul prevederilor art.51, 52, 53 gi 54 din Legea nr.51/1995

pentru

organizarea gi exercitarea profesiei de avocat, cu modificSrile la zi gi prevederilor
ad.67 din Statutul profesiei de avocat, Consiliul Baroului Dolj convoacd:

ADUNAREA GENERALA
in ziua de
16 maftie zALg, ora IO,OO
cu urmdtoarea ordine de zi:
1. Raport de activitate al consiliului si al Decanului Baroului Dolj pentru anul 2018
Raportul Comisiei de Cenzori privind verificarea activitSlii financiare a Baroului
Dolj in anul 2018
Raportul Comisiei de DisciplinH pentru anul 2018
4 Proiectul bugetului de venituri gi cheltuieli ale
pentru anul 2019
Baroului Doli-propuneri
5. Disculii (Aceasti secliune urmeaz5 a fl completat5 cu
formulate si
depuse in scris la secretariatul baroului cu cel pulin 5 zile inainte de data la carL
a fost convocata adunarea generalS, potrivit dispozitiilor art.67, alin.(5) din
Statutul profesiei de avocat)
6. Descdrcarea consiliului Baroului Dolj de activitatea gi gestiunea sa din anul 201g
Aprg!1g-a Proiectului de truget de venituri gi cheltuieli ale Baroului Dolj pentru
anul 2019
8, Alegerea Decanului Baroului Doli
9. Alegerea membrilor Consiliului Blroului Doli
10. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori
11. Alegerea membrilor Comisiei de disciplinb
12. Alegerea delegatilor Baroului Dolj ia congresul Avocarilor 2019
9i precizarea
mandatului acestora tinand cont de prioritdlile Baroului Dolj
13. Propunerea candidalilor pentru Comisia Central5 de Disciplin5
14. Alegerea reprezentanlilor pentru Consiliul U,N.B.R.
15. Propunere privind modificarea arL,L4, lit.a) din Legea nr.51/1995 pentru
organizarea gi exercitarea profesiei de avocat
16' Propunere privind majorarea onorariilor pentru avoca[ii care asigurb asistenta
judiciarE din oficiu

2'

Lucrdrile Adundrii Generale se vor desfigura in Sala ,?mza pellea,, a
Teatrului Nalional "Marin Sorescu,'din Craiova, str.A,f.Cuza, nr,11, jud.Dolj.
rn cazul in care cvorumul Adundrii Generale nu este legal constituit,
urmitoarea adunare se va desltdgura la data de 23 martie 20
1O.0O, in
aceeagi locatie.
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Av,Lucian Bernd Sduleanu
Decanul Baroului Dolj
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Baroul Dolj - Dolj Bar Association - Barreau
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