UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
COMISIA PENTRU PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A BAROULUI
ILFOV

HOTĂRÂREA NR. 2/19.12.2011
Art. 1 - În baza votului pozitiv exprimat de membrii Comisiei
Permanente a U.N.B.R., se dă publicităţii Tabloul provizoriu al avocaţilor
din cadrul Baroului Ilfov (barou în curs de punere în funcţiune), cuprinzând
avocaţii care au sediul profesional principal pe raza judeţului Ilfov, tablou
întocmit în baza evidenţei primite din partea Baroului Bucureşti.
Art. 2 – Tabloul provizoriu prevăzut la art. 1 va fi publicat pe pagina
web dedicată punerii în funcţiune a Baroului Ilfov, pagină ce va putea fi
accesată prin intermediul link-ului intitulat „Baroul Ilfov” amplasat pe pagina
web a U.N.B.R.
Art. 3 – Pentru comunicările către Comisia pentru punerea în
funcţiune a Baroului Ilfov se constituie adresa de email
baroul.ilfov@unbr.ro.
Art. 4 – Se vor transmite comunicări scrise avocaţilor cuprinşi în
Tabloul provizoriu, prin care se va solicita acestora să confirme adresa
sediului profesional principal menţionată în Tabloul provizoriu sau, după
caz, să indice noua adresă a sediului profesional principal precum şi
numărul şi data deciziei baroului prin care aceasta a fost aprobată.
Termenul-limită pentru comunicarea răspunsului este 15.01.2012. În cazul
avocaţilor care nu vor transmite un răspuns scris până la această dată se
va considera că aceştia au confirmat tacit adresa sediului lor profesional
principal cuprinsă în Tabloul provizoriu.
Art. 5 – Pe pagina web a U.N.B.R. va fi postat un anunţ în atenţia
avocaţilor care au sediul profesional principal pe raza judeţului Ilfov, prin
care se va solicita acestora să consulte Tabloul provizoriu şi să semnaleze
în scris Comisiei pentru punerea în funcţiune a Baroului Ilfov, până la
termenul prevăzut la art. 4, eventualele omisiuni, în vederea completării
corespunzătoare a Tabloului provizoriu.
Art. 6 – La expirarea termenului prevăzut la art. 4 pentru transmiterea
comunicărilor către Comisia pentru punerea în funcţiune a Baroului Ilfov, se

va întocmi proiectul Tabelului definitiv al avocaţilor din cadrul Baroului Ilfov,
care va fi transmis spre validare Comisiei Permanente.
Art. 7 – Proiectul Regulamentului de alegeri al Baroului Ilfov va fi
redactat până la data de 20.01.2012 şi supus spre ratificare Comisiei
Permanente a U.N.B.R.
Art. 8 – Prezenta Hotărâre se publică pe pagina web dedicată punerii
în funcţiune a Baroului Ilfov.
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