
PROCURĂ 

Subsemnatul(a), ______________________________, având CNP ______________________, identificat(ă) 
prin CI seria ____ nr. ______________, eliberată la data de _____________ de către ________________, 
având calitatea de avocat în cadrul Baroului Timiș, cu drept de exercitare a profesiei, prin prezenta 
împuternicesc pe Doamna/Domnul ________________________________, avocat în cadrul Baroului 
Timiș, cu drept de exercitare a profesiei, să mă reprezinte în cadrul Adunării Generale Ordinare a Avocaților 
din Baroul Timiș și, respectiv, în cadrul Adunării Generale Ordinare a membrilor Filialei Timiș a CAA, care 
vor avea loc în data de 20.02.2017, începând cu ora 15:00, la Filarmonica Banatul Timișoara, cu sediul în 
Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 2, jud. Timiș. 
Mandatarul meu mă va reprezenta în cadrul celor două Adunări, votând în numele meu și pentru mine cele 
două Ordine de zi, după cum urmează: 

Ordine de zi Baroul Timiș: 

1. Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului Baroului Timiș pe anul 2016. 
PENTRU	 	 	 	           ÎMPOTRIVĂ	 	 	 	        ABȚINERE 

2. Aprobarea descărcării de gestiune și de activitate a Consiliului Baroului Timiș pe anul 2016 (gestiune 
curentă şi gestionarea patrimoniului Baroului). 

PENTRU	 	 	 	           ÎMPOTRIVĂ	 	 	 	        ABȚINERE 

3. Aprobarea Raportului de activitate al Decanului Baroului Timiș pe anul 2016. 
PENTRU	 	 	 	           ÎMPOTRIVĂ	 	 	 	        ABȚINERE 

4. Aprobarea Proiectului de buget al Baroului Timiș pentru anul 2017. 
PENTRU	 	 	 	           ÎMPOTRIVĂ	 	 	 	        ABȚINERE 

5. Alegerea delegaților Baroului Timiș la Congresul Avocaților 2017. 
PENTRU	 	 	 	           ÎMPOTRIVĂ	 	 	 	        ABȚINERE 

6. Diverse. 

Ordine de zi CAA Filiala Timiș: 

1. Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al Filialei Timiș pe anul 2016. 
PENTRU	 	 	 	           ÎMPOTRIVĂ	 	 	 	        ABȚINERE 

2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație al Filialei Timiș pe baza Raportului 
Comisiei de Cenzori a Filialei Timiș, cu avizul prealabil al Consiliului Baroului Timiș. 

PENTRU	 	 	 	           ÎMPOTRIVĂ	 	 	 	        ABȚINERE 

3. Adoptarea Proiectului de buget al Filialei Timiș pentru anul 2017. 
PENTRU	 	 	 	           ÎMPOTRIVĂ	 	 	 	        ABȚINERE 

4. Diverse. 

Subsemnatul mandant declar că am luat la cunoștință despre materialele supuse dezbaterii și votării în cele 
două Adunări Generale. 
Prezentul mandat este cu titlu gratuit și este valabil până la îndeplinirea obiectului său, în cele două Adunări 
Generale din data de 20.02.2017. 

TIMIȘOARA, 
____________ 

avocat _______________________


