HOTĂRÂREA
CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ
nr. 30/14.11.2017
Consiliul Baroului Timiș, întrunit în ședința din data de 14.11.2017, conform prevederilor art. 56
alin. 2 lit. a), art. 57 din Legea nr. 51/1995 republicată și modificată și, respectiv, art. 73 alin. 3 din
Statutul Profesiei de Avocat, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE
1. Se aprobă în unanimitate completarea ordinii de zi cu cererile înregistrate la secretariatul
Baroului Timiș, între momentul comunicării ordinii de zi către membrii Consiliului Baroului
Timiș și ora ședinței, care vor fi dezbătute în ședința de astăzi.
2. Se ratifică în unanimitate procesul-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de
31.10.2017. Acesta se va înregistra în Registrul de procese-verbale al Baroului Timiș și se va
păstra la sediul Baroului Timiș pe suport de hârtie și în format electronic.
3. Se ia act de încheierea Actului adițional de încetare, la contractul de colaborare din 23.02.2017
dintre S. și A. SCA și Doamna Avocat dr. M.R..
4. Se ia act de încheierea Contractului de colaborare dintre S. și A. SCA și Doamna Avocat dr.
M.R..
5. Se aprobă cererea de reactivare în profesia de avocat începând cu data de 01.01.2018, formulată
de Domnul Avocat Chiru Marius.
6. Se aprobă cererea formulată de Doamna Av. Bianca Ghițulete prin care solicită aprobarea
înscrierii la examenul de absolvire a Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea
Avocaților care va avea loc începând cu data de 10 noiembrie 2017 (avocat stagiar înscris la data
de 1 decembrie 2015).
7. Constatând îndeplinirea condițiilor legale și statutare, Consiliul Baroului Timiș aprobă cererea
formulată și autorizează funcționarea Cabinetului de Avocat Achim Anca Ioana la adresa din
Timișoara, Bd. Take Ionescu nr. 11-13, sc. A, parter, ap. 34, jud. Timiș.
8. Se ia act de cererea de concediu din partea Doamnei Av. Clara Patricia DOBOȘAN.
9. Se ia act de cererea de concediu din partea Domnului Av. Anton IUHASZ.
10.Se aprobă cererea de revenire din concediul de creștere copil și de reluare a activității
profesionale, începând cu data de 11.12.2017, formulată de Doamna Av. Jurca Laura Loredana.
11.Se ia act de informarea privind Deciziile emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în
perioada 31.10.2017 - 14.11.2017.
12.Se desemnează în calitate de consilier raportor Domnul Av. C.B., care va efectua cercetarea
disciplinară prealabilă, având în vedere plângerea formulată de petentul C.L. împotriva
Doamnei Avocat S.L.
13.Se desemnează în calitate de consilier raportor Domnul Av. I.P., care va efectua cercetarea
disciplinară prealabilă, având în vedere plângerea formulată de petentul S.D. împotriva
Doamnei Avocat V.-K.C..
14.Se constată depunerea jurământului profesional în cadru solemn, în fața Consiliului Baroului
Timiș de către:
14.1.Avocat stagiar Alexandra-Paula CHIȘ - Avocat îndrumător dr. Laura M. STĂNILĂ.
14.2.Avocat stagiar Ana-Maria ILIESCU - Avocat îndrumător Nicolae NĂSTASE.
14.3.Avocat stagiar Adoriana Victoria ȚERESCU - Avocat îndrumător Ioana HAȚEGAN.

14.4.Avocat stagiar Alexandru Paul IOVAN - Avocat îndrumător Nicolae NĂSTASE.
14.5.Avocat stagiar Ioan Flavius STANCA - Avocat îndrumător Ioan STANCA.
14.6.Avocat Stagiar Alexandru Teodor CUȚ - Avocat îndrumător Dorin CUȚ.
14.7.Avocat Stagiar Lucia Florina PER - Avocat îndrumător Simona GUȚĂ.
15.Se ia act de informarea efectuată de Domnul Consilier Av. Cornel Cuc privind indicatorii
financiari ai Baroului Timiș.
16.Se mandatează Domnul Consilier Av. Cornel CUC pentru a redacta și depune întâmpinare și
pentru a reprezenta Baroul Timiș în Dosar nr. 5.791/290/2017 pe rolul Judecătoriei Reșița:
reclamant S.C. CSP ACTIV CONSPROIECT S.R.L., prin lichidator judiciar, pârât BAROUL
TIMIȘ, obiect pretenții restituire garanție de bună execuție.
17.Se ia act de Adresa Secția 1 Poliție Timișoara privind comunicarea de relații referitoare la
domnul R.O., respectiv dacă are calitatea de avocat și din ce Barou face parte. Se va emite
răspuns.
18.Se ia act de Adresa Secția 1 Poliție Timișoara privind comunicarea de relații referitoare la
domnul B.C.-F., respectiv dacă are calitatea de avocat și din ce Barou face parte. Se va emite
răspuns.
19.Se ia act de Adresa Post de Poliție Carașova privind comunicarea de relații referitoare la domnul
B.M., respectiv dacă are calitatea de avocat și din ce Barou face parte. Se va emite răspuns.
20.Se ia act de Adresa din partea Curții de Apel Timișoara, Executări Penale, privind comunicarea
soluției penale definitive de achitare a Domnului Avocat A.G., pentru infracțiunea prevăzută și
sancționată de art. 244 alin. 1 și 2 CP, cu aplicarea art. 35 alin. 1 CP și art. 5 CP. Se va arhiva în
dosarul personal al avocatului.
21.Se ia act de Adresa din partea UNBR privind comunicarea minutei sentinței penale pronunțată
de Judecătoria Sânnicolau Mare, având ca obiect plângere împotriva soluției.
22.Se ia act de Adresa din partea UNBR privind comunicarea unei petiții formulată de Avocat
P.R.M., privind avocații N.L., M.L., S.C., M.M.. Se vor verifica cele sesizate și va emite răspuns.
23.Se respinge Cererea de sponsorizare pentru susținerea Centrului Medical de Evaluare, Terapie şi
Recuperare Cristian Șerban pentru copii şi tineri cu diabet şi hemofilie Buziaș, transmisă de
Domnul Petre Șerban, în numele Fundației Cristian Șerban, cu sediul în str. Avram Iancu nr. 18,
Buziaș și str. Memorandului nr. 24, Timișoara.
24.Se aprobă cererea de continuare a colaborării privind finanțarea burselor studențești în anul
universitar 2017 - 2018 (3 burse x 3.000 lei / an), formulată de Domnul Prof.univ.dr. Lucian
Bercea, Decanul Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara.
25.Se ia act de înființarea Comitetului de organizare a evenimentului Serbare de Crăciun 2017,
format din Av. Laura CLIPA, Av. Teodora BLIDARIU, Prodecan Av. Cristian BANDA. Se
aprobă un buget de 10.000 de lei pentru organizarea acestui eveniment.
26.Se admite cererea de abținere în efectuarea cercetării disciplinare prealabile formulată de
Domnul Prodecan Av. C.B., având ca obiect plângerea înregistrată de petenta Stanca Mirela
împotriva Domnului Av. M.K.. Se desemnează în calitate de Consilier raportor Domnul Av. dr.
C.C..
27.Se aprobă plata sumei de 400 de lei pentru pervazele montate suplimentar la uși.
28.Se fixează următoarea ședință a Consiliului Baroului Timiș pentru data de 28.11.2017, începând
cu ora 14:00.

DECAN,
Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

