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UNlUN[A i',.IF,TIANALA A BAROURILOR DII\ ROMANIA

in temeiul prevederilor art.52, 53 gi

organizarea Si exercitarea profesiei de avocat,

art.67 din Statutul profesiei de avocat, Consiliul

N r,189/19.02.2018

54 din Legea nr.51/1995 pentru

cu modificdrile la zi 9i prevederilor

Baroului Dolj convoacd:

ADUNAREA GENERALA
in ziua de

sdmbdtd, 10 maftie z0t8" ora 10.00

cu urmbtoarea ordine de zi:

1. Raport de activitate al Consiliului Baroului Dolj pentru anul 2017;
2. Raportul Comisiei de Cenzori privind verificarea activitdtii financiare a Baroulu,

Dolj in anul 2017;
3. Raportul Comisiei de DisciplinA penLru anul 2017;
4. Proiectul bugetului de venituri 9i cheltuieli ale Baroului Doij pentru anul 2018;
5. Discutii*;
6. Descdrcarea Consiliului Baroului Dolj de activitatea gi gestiunea sa din anul 2017;
7. Aprobarea Proiectului de buget de venituri Si cheltuieli ale Baroului Dolj pentr-

anul 2018;
B. Alegerea delegatilor Baroului Dolj la Congresul Avocatilor 201B gi precizarea

mandatului acestora tinand cont de prioritbtile Baroului Dolj.
9. Discutii referitoare la aplicarea prevederilor privind onorariile minimale;
10. Discutii cu privire la necesitatea modificbrii Legii nr.51/1995 Si a Statutului

profesiei de avocat.

Lucrdrile Adunbrii Generale se vor desfdgura in '?ula Magna" din cadrul Facultbtii de
Drept, Universitatea din Craiova, cu sediul in Craiova, Calea Bucuregti, nr.1074,

"Sectiunea 5 - Discutii - aflat5 pe Ordinea de zi, urmeazl a fi completatb c-
propuneri formulate gi depuse in scris la secretariatul baroului cu cel pulin 5 zile inainte
de data la care a fost convocatd adunarea generalS, potrivit dispozitriilor art.67 alin.(5) din
Statutul profesiei de avocat.

tn cazul tn care cvorumul Adundrii Generale nu este legal constituit/
urmdtoarea adunare se va desfSgura la data de 17 martie 2018, ora 10,00, in
aceeagi locatie,

Lucian Bernd Sduleanu
Avocat

Decanul Baroului
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