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CONSILITIIL BAROULUI TE,LEO

art. 51 , alin. 2, lit"b) , art. 52 aIin. 2 si3, art
art 68 din Statutr.ll pro
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BAROUL TELEORI\4AN
Cif: 4731640

AC
Adunarea Generald Ordinard a
Ordinard a Filialei Teleorman
Multifunclional pentru Tineret in
neintrunire a cvorumului leeal se

12:00.
reconv

Ordinea de zi a Adundrii senerale este:

1. Alegerea Decanului Baroului
2. Alegerea Consiliului Baroului
3. Alegerea Comisiei de cenzori a B
4. Alegerea Reprezentantului Baroului li

5. Alegerea Comisiei de Disciplind
6. Alegerea delegalilor pentru Congresu

7. Alegerea Consiliului de Administrati
8. Alegerea Comisiei de cenzori a CAA
9. Darea de seam6 a Consiliului Baroul
l0.Bilanlul contabil pe anul 2022 qi

precum Ei descdrcarea de gestiune pe

i l.Proiectul bugetului de venituri qi chei
l2.Darea de seamd a Consiliului de

CAA pe anul 2022
l3.Bilanful contabil pe anul 2A22 Ei

Teleorman a CAA precum qi des

l4.Proiectul bugetului de venituri qi che

pe anul 2023.
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Candidaturile se depun

Alexandria, str. Dundrii,
in scris,

02.02.2023 Ei 10.02.2023

urmitoarele documente :

nr. 218, b
( in timp

- o cerere de inscriere a

la care aspira;
o declaralie pe pr,opria
de lucrdtor al Securita
o copie a cartii de ind

Prezidiul Adundrii Generale va fi aomDus

impreuna cu 5 membrii aleEi, dintre care un

Comisia de numArare a voturilor va

Deasemenea, frecare candidat poate

numerare a voturilor

Candidaturile vor fi afiqate la sediul Baroul

Consiliului Baroului din data de 17.02.2023

In caz de neintrunire a cvorumului lesal de

cu drept de vot, Adunarea GeneralS a

08.04.2023 ora 12:00. Adunarea Generald

condilii de cvorum conform art. 68 alin.4 d

Adunarea Generald Ordinard. recon,r'oc

participdrii a cel pulin o treime din nurndru

68 alin 3 din Lesea nr.5ll1995.

In ce priveqte Adunarea Generald a Fili
neintrunire a cvorumului leeal 50%+1 din
68 alin B din Statutul CAA. Adunarea Ge

de 08.04.2023 ora 12:00, cdnd se va prutea
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Nu pot fi aleqi avooali care

cdtre fondurile CAA, Bar,ou si LrNBR
imputabile lor sau sunt in prezent suspenda

Consiliul Baroului Teleorman si Consiliul de Adm
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