
UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 
CABINET PREŞEDINTE 

 
 
 

DECIZIA nr. 100 
18.09.2013 

 
 

 Preşedintele Uniunii Naţionale a Barourilor din România  (în continuare,  
U.N.B.R.), 
în temeiul art. 36 lit. k), din Regulamentul de organizare și funcționarea U.N.B.R. și de 
desfășurare a ședințelor Consiliului U.N.B.R., aprobat prin Hotărârea Consiliului 
U.N.B.R. nr. 5/2011 pentru punerea în aplicare a Hotărârii Consiliului UNBR nr. 
216/03.12.2011 de aprobare a funcţionării Fondului de Solidaritate al Avocaţilor şi a 
Deciziei Comisiei Permanente  a U.N.B.R.  nr. 45/14.12.2012 pentru aprobarea 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Fondului de Solidaritate al Avocaţilor 

 
D E C I D E : 

 
Art. 1 – Deciziile de aprobare sau respingere a ajutorului din Fondului de Solidaritate 
al Avocaţilor se comunică solicitantului, inclusiv prin e-mail sau fax, dacă U.N.B.R. 
dispune de astfel de adrese de comunicare cu solicitantul. 
 
Art. 2 – (1) În cazul aprobării cererii, solicitantului i se vor comunica şi formularele 
prevăzute în anexele 1 şi 2 la prezenta decizie. 
 (2) Pentru executarea deciziei de aprobare a acordării ajutorului financiar, În 
funcţie de situaţia în care se află,  solicitantul va completa şi va  înainta unul din 
formularele primite către U.N.B.R., fie la sediul  acesteia  din Bucureşti, sector 5, 
Splaiul Independenţei nr. 5, fie prin  fax, la nr. 021/313.48.80 sau  la adresa de e-mail: 
unbr@unbr.ro. 
 
Art. 3 – Deciziile de  aprobare a ajutorului din Fondului de Solidaritate al Avocaţilor 
vor  fi  puse în executare de  Secretarul general al U.N.B.R. și  Departamentul 
Economico-financiar și Administrativ al U.N.B.R. cu respectarea Hotărârii Consiliului 
UNBR nr. 216/03.12.2011 de aprobare a funcţionării Fondului de Solidaritate al 
Avocaţilor şi a Deciziei Comisiei Permanente  a U.N.B.R.  nr. 45/14.12.2012 pentru 
aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Fondului de Solidaritate al 
Avocaţilor. 
 
Art.4 - Prezenta decizie se comunică Barourilor, Secretarului general al U.N.B.R. , 
Departamentului Economico-financiar și Administrativ al U.N.B.R. și se afișează pe 
websiteul U.N.B.R.  
                                                             
     

P R E Ş E D I N T E 
 

Av. dr. Gheorghe FLOREA 
                            
                                                                        

 



Anexa 1. 
 
 
 
 

Cerere de încasare a ajutorului din Fondul de solidaritate al avocaţilor 
în contul unei instituţii sanitare 

 
 
 
 
 
 

 Subsemnata/subsemnatul, avocat …………………………………….., membru 

al Baroului ……………………,  

 

 Luând act de Decizia Comisiei Permanente nr. …. din data de ……….., 

ratificată de Consiliul UNBR în şedinţa din ………….. 

 

 Urmare a acordării unui ajutor din Fondul de Solidaritate al Avocaţilor în 

cuantum de ……………… lei, solicit ca suma să fie virată în contul instituţiei sanitare 

……………………………………………………… nr. ………………………………, 

deschis la …………………………………… 

 

 

 

 

Semnătură 

……………………………………. 

 
Dată 
………………………… 
 
 



Anexa nr. 2 
 
 
 
 
 

Cerere de încasare a ajutorului din Fondul de solidaritate al avocaţilor 
în alte conturi decât cel al unei instituţii sanitare însoţită de declaraţie pe 

propria răspundere 
 

 
 
 

 
 

 Subsemnata/subsemnatul, avocat …………………………………….., membru 

al Baroului ……………………,  

 

 Luând act de Decizia Comisiei Permanente nr. …. din data de ……….., 

ratificată de Consiliul UNBR în şedinţa din ………….. 

 

 Urmare a acordării unui ajutor din Fondul de Solidaritate al Avocaţilor în 

cuantum de ……………… lei, solicit ca suma să fie virată în contul 

……………………………………………………… nr. ………………………………, 

deschis la …………………………………… 

 

 Ulterior virării sumei, mă oblig să depun acte justificative care să dovedească 

cheltuirea sumei exclusiv în scopul pentru care a fost acordată.   

 

 Dau prezenta declaraţie cunoscând prevederile art. 292 din Codul Penal cu 

privire la falsul în declaraţii.  

 

 

 

Semnătură 

……………………………………. 

 
Dată 
………………………… 


