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REGULAMENT
PENTRU ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ALEGERILOR IN BAROUL DAMBOVITA

Art.1 - Conform hotărârii Adunarii Generale a Baroului Dâmbovița din aprilie 2018, Adunarea Generală de alegeri va avea loc la data de 6.10.2018, ORELE 9,30, la Casa Studenților din Micro
VI, Municipiul Târgoviște. Se vor alege organele de conducere ale Baroului pentru urmatorul mandat dar si organismele ce functioneaza in cadrul acestuia si anume: Decan, Consiliul de
conducere al Baroului, Comisia de disciplina a Baroului, Comisia de cenzori si Candidatul pentru Comisia Centrală de Disciplină.
Art.2 - Organele, organismele si persoanele desemnate in art.1 sunt alese prin vot secret de catre Adunarea Generală a Baroului Dâmbovița.
Pentru ca alegerile sa fie valide, trebuie sa fie prezenti jumatate plus unu din avocații in exercitiu,membri ai Baroului Dâmbovița.
Art.3 - Poate candida orice avocat, membru al Baroului Dâmbovița cu vechime continua in profesie de 8 ani, pentru Consiliul Baroului, 10 ani pentru functia de Decan al Baroului, 8 ani pentru
Comisia de cenzori, 10 ani pentru Comisia de disciplina si 15 ani pentru Comisia Centrala de disciplina .
Art.4 - Raportat la numarul de avocați, membri ai Baroului Dâmbovița, Consiliul Baroului este compus dintr-un numar de 11 membri - 10 consilieri plus Decanul, Comisia de Disciplina din 5
membri, Comisia de cenzori din 3 membri, iar pentru Comisia Centrală de Disciplină un singur candidat.
Art.5.1 - Decanul se votează prin vot uninominal prin scrutin separat, primul ca ordine cronologica de desfasurare a ședinței.
Art. 5.2 - Consiliul Baroului ca si celelalte organisme se aleg prin vot de lista. Votul se da pe lista prin incercuirea numarului de ordine al candidatului respectiv. Candidatii vor fi trecuti pe lista in
ordine alfabetica. Candidaturile sunt validate in ordinea descrescatoare a numarului de voturi. In caz de balotaj - numar egal de voturi, pentru ultimul dintre candidatii ce ar putea sa intre in
componenta organului sau organismului in cauza, se organizeaza scrutin de vot separat in aceeasi sedinta a Adunarii Generale.
Art.5.3 - Candidatii vor fi trecuti pe lista cu nume si prenume in ordinea alfabetica.
Buletinul de vot pe care nu este incercuit niciun nume va fi considerat nul, iar cel pe care sunt incercuite mai multe nume decat numarul de membri necesar alcatuirii organului sau organismului
respectiv, conform normei mentionate la art. 4, va fi anulat. Este socotit valid buletinul de vot care contine un numar mai mic sau egal de candidati votati raportat la aceeasi norma mentionata la
art.4.
Este socotit valid buletinul de vot care contine un numar mai mic sau egal de candidati votați raportat la aceeasi norma mentionata la art 4.
Art.5.4 - Candidații care nu obțin numarul necesar de voturi pentru a fi declarați consilieri si deci nu se claseaza in primele 10 locuri, sunt declarati de drept supleanți. Supleanții intra in
componenta organismelor de conducere si a organelor de conducere din cadrul baroului, in caz de vacantare a unui post in timpul mandatului, in ordinea descrescătoare a numarului de voturi
obținut.
In cazul decanului insa, se vor organiza noi alegeri, dacă aceasta functie devine vacanta in timpul mandatului sau.
Art.5.5 - Daca nici unul dintre candidații la functia de decan nu va obtine 50%+1 din voturi din primul scrutin se va organiza un al-II-lea tur de scrutin cu primii doi candidați clasați in ordinea
numărului de voturi.
Art.6 - Adunarea Generala va fi prezidată de cel mai in varsta membru prezent impreuna cu cinci membri alesi prin vot deschis de membrii prezenți din care unul va fi ales secretarul Adunarii
Generale si va redacta procesul verbal in care va face toate consemnarile prevazute de art.69 (1) din Statutul profesiei. Procesul verbal va purta semnăturile membrilor prezidiului, va fi
inregistrat si depus la barou, putand fi consultat de membrii baroului si de U.N.B.R.
In mod similar buletinele de vot vor fi inchise in plicuri sigilate, semnate si stampilate.
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Prezentul Regulament s-a validat in ședința Consiliului Baroului Dâmbovița din data de 23.07.2018 si a fost afisat la sediul Baroului Dambovita si pe site-ul www.barouldambovita.ro, azi
23.07.2018, orele 15:00.
Regulamentul va ramane definitiv in termen de 15 zile de la data afișării sale, adica pana la data de 07.08.2018 orele 15:00, MOMENT DE LA CARE POT FI DEPUSE SI CANDIDATURILE.
CANDIDATURILE PENTRU FUNCTIILE ELECTIVE, ASA CUM AU FOST PRECIZATE IN PREZENTUL REGULAMENT, VOR FI DEPUSE PERSONAL LA SECRETARIATUL BAROULUI
PANA LUNI 24.09.2018 ORELE 12 .
La aceasta data candidaturile vor fi afisate la sediul baroului si pot fi contestate in termen de 2 zile (48 ore), adica pana pe data de 26.09.2018 orele 12, contestatii ce vor fi soluționate in sedinta
de consiliu din data de 26.09.2018 ora 14:00.
Separat de prezentul regulament se vor pune afișe cu data desfasurarii Adunarii Generale la sediul Baroului Dâmbovița si birourile teritoriale si se va publica si intr-un cotidian local
cu cel putin 60 de zile inainte de desfasurarea alegerilor.
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