C O N V O C A R E
la Adunarea Generală a Baroului Ilfov
Consiliul Baroului Ilfov, în exercitarea atribuțiilor prevăzute de art. 67 (3) din Statutul Profesiei de Avocat,
CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A BAROULUI ILFOV
pentru data de 26.03.2021, ora 14:00, în format electronic,
cu următoarea:
Ordine de zi a Adunării Generale Ordinare:
1.Aprobarea raportului privind descărcarea Consiliului Baroului Ilfov cu privire la activitatea și gestiunea
sa pentru anul 2020;
2.Aprobarea proiectului de buget al Baroului Ilfov pe anul 2021;
3.Alegerea a delegatului Baroului Ilfov la Congresul Avocaților din 2021.
4. Alegerea persoanei căreia îi va fi acordata distincția Sarmiza Bilcescu în anul 2021.
Candidaturile pentru calitatea de delegat la Congresul Avocaților vor fi depuse la
Secretariatul Baroului Ilfov prin intermediul poștei electronice în perioada 08.03.2021, ora
09.00 – 22.03.2021, ora 16:00.
Condițiile ce trebuie îndeplinite de candidați sunt următoarele:
-să fie înscriși în Tabloul Avocaților în anul 2021;
-să aibă achitate la zi taxele datorate Baroului Ilfov și/sau U.N.B.R. și contribuțiile către Filiala Casei de
Asigurări a Avocaților București-Ilfov;
-să aibă încheiată asigurarea pentru răspundere profesională, valabilă la data înregistrării candidaturii,
precum și la data Adunării Generale Ordinare;
-să nu fie în situații ce atrag incompatibilitatea ori suspendarea dreptului de exercițiu al profesiei;
-să nu se afle în executarea unei sancțiuni disciplinare;
-să aibă o vechime în profesie mai mare de 8 ani în profesie.
Adunarea Generală Ordinară se va organiza în format electronic, conform
Regulamentului privind desfășurarea în sistem videoconferință a Adunării Generale a
Baroului Ilfov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Baroului Ilfov nr. 15/09.02.2021.
Condiția de cvorum va fi calculată în funcție de numărul voturilor exprimate de către membrii
baroului, transmise de la adresa de e-mail a avocatului din evidențele Baroului Ilfov.
În cazul în care nu se întrunește numărul legal de participanți la ședința organizată în data de
26.03.2021, Consiliul Baroului Ilfov convoacă Adunarea Generală Ordinară a Baroului Ilfov pentru data
de 02.04.2021, ora 14:00, în același format și cu aceeași ordine de zi.
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