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Hotărârea nr. 1 din 06.02.2019 

cu privire la  organizarea Adunărilor Generale Ordinare și Elective de alegere a organelor de 

conducere a Filialei Bucuresti-Ilfov a C.A.A 

 

 

Consiliul de administrație al Filialei Bucuresti-Ilfov a C.A.A compus din : 

 

 

 

întrunit în cadru ședinței din data de 06.02.2019, având în vedere: 

 

necesitatea organizării Adunărilor Generale Ordinare și  Elective de alegere a organelor de 

conducere a Filialei Bucuresti-Ilfov a C.A.A., 

In baza dispozițiilor art. 67- 69, din Statutul C.A.A. si luând act de Hotărârea nr. 1 din 8.01.2019  a 

Baroului Bucuresti privind organizarea Adunărilor Generale Ordinare și de Alegere a Organelor de 

Conducere in data de 4 Mai 2019, 

 

cu unanimitate de voturi a adoptat prezenta hotărâre având conținutul care urmează 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. I.  (1) Se convoacă Adunarea Generală Electiva 2019 de alegere a organelor de conducere a 

Filialei Bucuresti-Ilfov a C.A.A.. 

(2) Adunarea Generală Electiva 2019 are următoarea ordine de zi: 

      a) Alegerea Consiliului de Administrație care va fi format dintr-un număr de 5 membri 

permanenți, din care unul va fi in mod obligatoriu pensionar al sistemului propriu C.A.A.,retras 

din activitate, si alegerea a 3 membri supleanți, dintre care doi avocați în activitate și un avocat 

pensionar al sistemului propriu C.A.A., retras din activitate. 

b)  Alegerea Comisiei de Cenzori care va fi formata dintr-un număr de 3 membrii dintre care 

doi avocați în activitate și un avocat pensionar al sistemului propriu C.A.A., retras din activitate. 

(3) Prima Adunare Generala Electiva 2019 este convocata pentru data de 4 mai 2019, ora 09.00, 

in Sala Mare, de la Sala Palatului din București. Cvorumul necesar pentru a se tine prima adunare 

Generala Electiva este cel prevăzut de art. 68 alin.(6) din Statutul C.A.A. 

(4) In situația in care la prima Adunare nu se întrunește cvorumul legal, se convoacă a doua 

Adunare Generala Electiva 2019 pentru data de 19.05.2019 ora 09.00, in Sala Mare, de la Sala 

Palatului din București. Cvorumul necesar pentru a se tine a doua adunare Generala Electiva este cel 

prevăzut de art. 68 alin.(6) din Statutul C.A.A. 

 

Art. II.  (1) Se convoacă Adunarea Generală Ordinara 2019 a Filialei Bucuresti-Ilfov a C.A.A. 

 (2) Adunarea Generală Ordinara 2019 are următoarea ordine de zi: 

a)  Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a raportului Consiliului privind activitatea 

desfășurată în anul 2018; 
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b)  Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a contului de execuție financiar-contabil pentru 

anul 2018, al Filialei Bucuresti-Ilfov a C.A.A.; 

c)  Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a raportului Comisiei de Cenzori privind 

activitatea financiar-contabilă din anul 2018; 

d)  Descărcarea Consiliului cu privire la activitatea si gestiunea sa pentru anul financiar-contabil 

2018; 

e) Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a proiectului de buget pentru anul financiar-

contabil 2019; 

f) Diverse. 

(3) Prima Adunare Generala Ordinara 2019 este convocata pentru data de 4 mai 2019, ora 

10.00, in Sala Mare, de la Sala Palatului din București. Cvorumul necesar pentru a se tine prima adunare 

Generala Electiva este cel prevăzut de art. 68 alin.(3) din Statutul C.A.A. 

(4) In situația in care la prima Adunare nu se întrunește cvorumul legal, se convoacă a doua 

Adunare Generala Ordinara 2019 pentru data de 19.05.2019 ora 10.00, in Sala Mare, de la Sala 

Palatului din București. Cvorumul necesar pentru a se tine a doua adunare Generala Ordinara este cel 

prevăzut de art. 68 alin.(4) din Statutul C.A.A. 

 

Art. III. Îndeplinirea condiției legale privind cvorumul, conform art. 68 alin. (3) , (4) si (6) din Statutul 

C.A.A.,  se va verifica la începutul Adunării Generale a Baroului București, fiind valabil pentru ambele 

adunări, ordinare si elective, pe tot parcursul desfășurării lucrărilor. 

 

Art. IV.  Dispoziții finale. 

(1) Prezenta hotărâre a fost adoptata astăzi 06.02.2019. 

(2) Hotărârea va fi publicată pe site-ul filialei și va fi afișată în format electronic sau la avizierele 

filialei. 
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