HOTĂRÂREA
CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ
nr. 33/12.12.2017
Consiliul Baroului Timiș, întrunit în ședința din data de 12.12.2017, 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 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 procesul-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 28.11.2017. 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 aprobă cererea formulată de Doamna Avocat Vîși Iuliana Nicoleta de înscriere în Registrul
avocaților care pot fi desemnați curatori, începând cu 01.01.2018.
4. Se aprobă cererea formulată de Domnul Avocat Cradigati Florin Constantin de înscriere în
Registrul avocaților care pot fi desemnați curatori, începând cu 01.01.2018.
5. Se aprobă cererea formulată de Doamna Avocat stagiar Ratz Raluca Cristina prin care solicită
acceptul de a se înscrie într-un alt Barou decât cel în care a declarat că se va înscrie la data
examenului de admitere în profesia de avocat.
6. Se ia act de încheierea Actului adițional la contractul de închiriere între Societatea D.M.T. S.A.
și CA B.F.
7. Se ia act de Adresa din partea Secției 1 Poliție Timișoara prin care se solicită relații privindu-l pe
Domnul M.E.C., respectiv dacă are calitatea de avocat și din ce barou face parte. Se va emite
răspuns.
8. Se ia act de Adresa din partea Secției 1 Poliție Timișoara prin care se solicită relații privindu-l pe
Domnul M.A., respectiv dacă are calitatea de avocat și din ce barou face parte. Se va emite
răspuns.
9. Se constată că cererea din partea Liber & Asociații SCPA prin care solicită a se lua act de
primirea în societate, în calitate de avocat asociat, a Doamnei Avocat Negru Deborah Sânziana,
începând cu data de 01.12.2017, este legală și statutară. Se autorizează funcționarea Liber &
Asociații SCPA, în noua compunere a asociaților.
10.Se constată că cererea din partea Doamnei Avocat Negru Deborah Sânziana de transformare a
formei de exercitare a profesiei, din avocat titular al Cabinetului de Avocat, în avocat asociat în
SCPA, este legală și statutară.
11.Se aprobă cererea de încetare a funcționării Cabinetului de Avocat Negru Deborah Sânziana, ca
urmare a dobândirii calității de avocat asociat în Liber & Asociații SCPA, începând cu data de
01.12.2017.
12.Se constată că cererea formulată de Domnul Avocat Paul Filip Ciucur prin care solicită a se lua
act de asocierea în Maier, Ciucur și Asociații SCPA, începând cu data de 11.12.2017, este legală

și statutară. Se autorizează funcționarea Maier, Ciucur și Asociații SCPA, începând cu data de
11.12.2017, cu sediul profesional în Timișoara, str. Coriolan Brediceanu nr. 9, ap. 2, jud. Timiș.
13.Se aprobă cererea de dizolvare a CA Paul Filip Ciucur, cu sediul în Timișoara, str. Dr. Iosif
Nemoianu nr. 14, ap. 4, jud. Timiș.
14.Se aprobă cererea formulată de Domnul Avocat Paul Filip Ciucur prin care solicită a se lua act
de modificarea Statutului Maier, Ciucur și Asociații SCPA în consecință.
15.Se ia act de comunicarea din partea Curții de Apel Timișoara, privindu-l pe Domnul Avocat S.F.
- amânare aplicare pedeapsă.
16.Se aprobă cererea formulată de Doamna Avocat Moldovan Maria Larisa de suspendare din
exercitarea profesiei de avocat și de trecere în Tabloul Avocaților Incompatibili, având în vedere
art. 28 lit. a) din Legea nr. 51/1995 republicată și modificată, raportat la promovarea
examenului de admitere la INM.
17.Se ia act de deciziile emise de Decanul Baroului Timiș și de informarea privind activitatea
desfășurată în perioada 28.11.2017 - 12.12.2017.
18.Se ia act de solicitarea petentului C.C. de a primi răspuns la plângerea înregistrată sub nr.
790/06.11.2017. Se va emite răspuns.
19.Se ia act de solicitarea petentului P.C. privind plângerea înregistrată sub nr. 715/25.09.2017. Se
va emite răspuns.
20.Se constată depunerea jurământului în ședința solemnă a Consiliului Baroului Timiș de astăzi,
12.12.2017 de către Avocat stagiar Bogdan Florin Stoica - CA Avocat Dr. Cristian CLIPA și,
respectiv, Avocat stagiar Dumiter Lorena Alexandra - CA Avocat Onița Mârșu Anișoara
Mihaela.
21.Se ia act de răspunsul Serviciului Fiscal Municipal Lugoj la adresa privind necesitatea depunerii
formularului 600.
22.Se ia act de Adresa din partea AJFP Timiș prin care solicită relații despre veniturile realizate de
CA P.A. pe perioada 2011 - 2016. Se va emite răspuns în sensul în care Baroul Timiș nu are
evidența veniturilor unui avocat, pentru aceste informații solicitantul urmând a se adresa CAA
Filiala Timiș.
23.Se ia act de Adresa din partea Tribunalului Timiș în dosar nr. 7092/30/2016* privind solicitarea
de relații în legătură cu asistența judiciară gratuită. Se va emite răspuns.
24.Se aprobă sponsorizarea Concertului de colinde susținut de Corul Avocaților din Timiș cu suma
de 2.000 lei.
25.Se aprobă taxa de transfer în Baroul Timiș în cuantum de 500 de lei, care se va aplica între
01.01.2018 - 31.12.2018. Taxa pentru deschiderea sediului secundar în raza Baroului Timiș va fi
de 1.500 lei, care se va aplica între 01.01.2018 - 31.12.2018.
26.Se ia act de informarea realizată de Domnul Consilier Avocat Cornel Cuc privind indicatorii
financiari ai Baroului Timiș.
27.Se aprobă acordarea unor prime în cuantum de 500 lei net/persoană pentru personalul
administrativ al Baroului Timiș. Angajatul din cadrul Biroului Lugoj, cu timp parțial de muncă,
va încasa o primă de 200 lei net.
28.Se aprobă acordarea cu titlu gratuit avocaților stagiari a legitimațiilor care atestă calitatea de
avocat (legitimații tip vechi).
29.Se aprobă cererea de suspendare din exercitarea profesiei de avocat și de trecere pe Tabloul
Avocaților incompatibili, formulată de Domnul Avocat Stoica Bogdan Florin în temeiul art. 28
lit. a) din Legea nr. 51/1995 republicată și modificată, având în vedere calitatea de angajat la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara.
30.Se ia act de încheierea actului adițional al SCPA S. & A..

31.Se aprobă efectuarea inventarului anual al Baroului Timiș, precum și componența Comisiei de
inventariere, după cum urmează: Prodecan Avocat Cristian Banda, Consilier Avocat Cornel
Cuc, Secretar Diana Zuber.
32.Se aprobă cererea de suspendare din exercitarea profesiei de avocat începând cu data de
01.01.2018, formulată de Doamna Avocat Monica Boeru, ca urmare a intrării în concediu de
maternitate, sarcină și lăuzie.
33.Se fixează următoarea ședință a Consiliului Baroului Timiș pentru data de 16.01.2018, începând
cu ora 14:00.

DECAN,
Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

