HOTĂRÂREA
CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ
nr. 13/05.06.2018
extras
Consiliul Baroului Timiș, întrunit în ședința din data de 05.06.2018, conform prevederilor art. 55
alin. 2 lit. a), art. 56 din Legea nr. 51/1995 republicată 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
22.05.2018. 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 Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Asociaților nr. 1/2018 și de Actul
Adițional la Statutul SCPA Liber & Asociații din data de 29.04.2018, prin care s-a hotărât
retragerea din Societate a Doamnei Avocat Negru Deborah Sânziana, începând cu data de
01.06.2018, constatându-se că sunt legale și statutare.
4. Se aprobă cererea de modificare a formei de exercitare a profesiei de avocat, formulată de
Doamna Avocat Negru Deborah Sânziana, din avocat asociat în cadrul SCPA Liber & Asociații,
în CA Negru Deborah Sânziana, cu sediul profesional în Giroc, str. Ficusului nr. 23, ap. 4, jud.
Timiș, începând cu data de 01.06.2018, constatându-se că este legală și statutară. Se autorizează
funcționarea CA Negru Deborah Sânziana, cu sediul profesional în Giroc, str. Ficusului nr. 23,
ap. 4, jud. Timiș, începând cu data de 01.06.2018.
5. Se aprobă cererea formulată de Doamna Avocat Loredana Barbacariu de înscriere în Registrul
Avocaților care pot fi desemnați curatori, pentru Judecătoria Deta.
6. Se aprobă cererea formulată de Doamna Avocat Adina Borlea de reîncepere a activității
profesionale de la data de 01.06.2018, ca urmare a încetării concediului de creștere copil.
7. Se ia act de adresa formulată de Doamna Avocat Raluca Popa, prin care informează cu privire
la efectuarea concediului de recuperare a capacității profesionale, în perioada 01.06.2018 04.08.2018.

8. Se ia act de adresa formulată de Domnul Avocat Nenad Uduli, prin care informează cu privire
la efectuarea concediului de recuperare a capacității profesionale, în perioada 09.06.2018 17.06.2018.
9. Se ia act de adresa formulată de CA Mușat Alina Florina, prin care informează cu privire la
efectuarea concediului de recuperare a capacității profesionale pentru toți avocații biroului, în
perioada 01.08.2018 - 17.08.2018.
10.Se ia act de adresa formulată de Doamna Avocat Bozdogescu Laura Mădălina, prin care
informează cu privire la efectuarea concediului de recuperare a capacității profesionale, în
perioada 20.07.2018 - 30.07.2018.
11.Se aprobă cererea de suspendare din exercitarea profesiei de avocat formulată de Doamna
Avocat Potopeanu Alina, pentru desfășurarea activității salarizate în altă profesie.
12.Se aprobă cererea de înființare a CA Mirela Metea, cu sediul profesional în Timișoara, str.
Mareșal Alexandru Averescu nr. 35, ap. 7, jud. Timiș, constatându-se că este legală și statutară.
Se autorizează funcționarea CA Mirela Metea, cu sediul profesional în Timișoara, str. Mareșal
Alexandru Averescu nr. 35, ap. 7, jud. Timiș.
13.Se aprobă cererea de retragere definitivă din exercitarea profesiei de avocat, formulată de
Domnul Avocat Aurel BONCHIȘ.
14.Se aprobă cererea de retragere definitivă din exercitarea profesiei de avocat, formulată de
Doamna Avocat Lucica RUVA.
15.Se ia act de încheierea actului adițional de încetare a colaborării dintre CA Bot Călin și Avocat
stagiar Mihai Nastasiu.
16.Se aprobă Contractul de colaborare încheiat între CA dr. Cristian CLIPA și Avocat stagiar Mihai
Nastasiu, de la data avizării de către Baroul Timiș și până la 02.03.2019.
17.Se aprobă cererea de schimbare sediu profesional formulată de Domnul Avocat Claudiu Ilcău,
noua adresă fiind Timișoara, str. Alba Iulia nr. 9, ap. 4, jud. Timiș, constatându-se că este legală
și statutară. Se autorizează funcționarea CA Ilcău Claudiu la adresa Timișoara, str. Alba Iulia nr.
9, ap. 4, jud. Timiș.
18.Se ia act de cererea de schimbare de nume formulată de Doamna Avocat Eva-Ruxandra
CIUCUR (fostă BIZERA), pe cale administrativă.
19.Se ia act de deciziile emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 22.05.2018 05.06.2018.
20.Se ia act de informarea privind organizarea Cafenelei Juridice cu tematică Fiscalizarea profesiei de
avocat.
21.Se hotărăște exercitarea acțiunii disciplinare împotriva Doamnei Avocat R.P., însușindu-se
Raportul întocmit de consilierul raportor, Decan Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ. Se mandatează
consilierul raportor, Decan Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ, să redacteze și să susțină acțiunea
disciplinară în fața Comisiei de Disciplină din cadrul Baroului Timiș.
22.Se numește consilier raportor Domnul Decan Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ, care va efectua
cercetarea disciplinară prealabilă la plângerea formulată de petenta P.D. împotriva Doamnei
Avocat E.D..
23.Se hotărăște exercitarea acțiunii disciplinare împotriva Domnului Avocat C.S., însușindu-se
Raportul întocmit de consilierul raportor, Avocat Ionuț PAȘCA. Se mandatează consilierul

raportor, Avocat Ionuț PAȘCA, să redacteze și să susțină acțiunea disciplinară în fața Comisiei
de Disciplină din cadrul Baroului Timiș.
24.Se hotărăște suspendarea Domnului Avocat P.R., constatându-se neplata totală sau parţială a
taxelor şi a contribuţiilor profesionale către sistemul propriu de asigurări sociale timp de 3 luni
de la scadenţa acestora, suspendarea urmând a opera până la lichidarea integrală a datoriilor.
25.Se hotărăște comunicarea unei adrese către IPJ Timiș, prin care se va solicita declanșarea
anchetei disciplinare a organului de poliție, precum și comunicarea indiciilor avute în vedere la
realizarea percheziției corporale dispusă asupra avocaților B.C. și P.C..
26.Se ia act de cererea din partea Curții de Apel Timișoara. Se va emite răspuns, verificându-se
existența delegației avocațiale a Domnului Avocat C.T..
27.Se ia act de cererea din patea Judecătoriei Timișoara privind comunicarea sediului profesional
al Domnului Avocat D.G.E. și dacă avocatul se află în exercitarea activității profesionale. Se va
emite răspuns.
28.Se ia act de plata taxei de înscriere în Tabloul Avocaților de către avocat Mihaela Cioran. Se
dispune înscrierea pe Tabloul Avocaților Incompatibili.
29.Se ia act de organizarea Zilei Avocatului în data de 24.06.2018, orele 10:30 - 23:00. Se aprobă
estimarea bugetului evenimentului.
30.Se hotărăște efectuarea de lucrări de renovare în spațiul din Palatul Dicasterial utilizat de
avocați.
31.Se aprobă evaluarea Vilei Avocaților de către evaluator Mihai Bojin.
32.Se hotărăște încheierea unui parteneriat cu Societatea de Științe Juridice (SSJ) - JURIDICE.ro,
în vederea asigurării pentru avocații din Baroul Timiș a accesului la evenimentele organizate de
JURIDICE.ro, la baza de date dezvoltată de acest partener.
33.Se aprobă următoarele taxe pentru procesarea cererilor de cercetare a Registrelor în vederea
eliberării de certificate sau înscrisuri, formulate de avocat, pentru uzul propriu sau al clientului:
NR.
CRT.

NATURA
CERERII

SOLICITANT

TAXĂ
PROCESARE
RAA/
CERERE

TAXĂ PROCESARE RPA/
CERERE

Înscriere act/
patrimoniu

avocat

gratuit

gratuit

Modificare/
completare
patrimoniu
profesional

avocat

-

gratuit

Anulare înscriere act

avocat

2,50 lei

-

Anulare înscriere act

terț

7,50 lei

-

Informaţii act

terț

7,50 lei

-

Îndreptare erori
materiale**

avocat

2,50 lei

2,50 lei

Îndreptare erori
materiale

terț

7,50 lei

-

Copie certificată act

avocat

2,50 lei

-

Extras certificat
patrimoniu

avocat

-

2,50 lei

Extras certificat
patrimoniu

terț

-

7,50 lei

Informaţii act, extras
patrimoniu

autorităţi
judiciare sau
fiscale ale
statului

gratuit

gratuit

**Taxa nu se datorează dacă eroarea materială este imputabilă operatorului sistemului informatic.
34. Se fixează următoarea ședință a Consiliului Baroului Timiș pentru data de 19.06.2018,
începând cu ora 14:00.

DECAN,
Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

