HOTĂRÂREA
CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ
nr. 1/21.01.2020
extras
Consiliul Baroului Timiș, în ședința din data de 21.01.2020, conform prevederilor art. 55
alin. 2 lit. a), art. 56 din Legea nr. 51/1995 republicată și, respectiv, art. 73 alin. 6 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 în unanimitate procesul-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data
de 17.12.2019. 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 solicitarea Domnului Avocat Călin Bot de emitere adeverință privind
programul de funcționare al formei de exercitare a profesiei, adus la cunoștința Baroului
Timiș. Se va emite adeverința solicitată.
4. Se aprobă cererea formulată de Doamna Avocat Mihai Andra Georgiana de înscriere în
registrul avocaților care pot fi numiți curatori.
5. Se aprobă cererea formulată de Doamna Avocat Gâtlan Andreia Giorgiana de înscriere în
registrul avocaților care pot fi numiți curatori.
6. Se ia act de încheierea Actului adițional la contractul de colaborare între SCPA
Martonosy & Asociații și Avocat Bucătaru Ionuț Claudiu.
7. Se aprobă cererea de ridicare a suspendării formulată de Domnul Avocat Șuștac Zeno,
începând cu data de 01.02.2020.
8. Se ia act de informarea privind reluarea activității Doamnei Avocat Șoica Folescu Daniela,
începând cu data de 27.12.2019.
9. Se aprobă cererea de suspendare din exercitarea profesiei de avocat formulată de Doamna
Avocat Kusztora Kinga, începând cu data de 01.02.2020, pentru concediu de creștere și
îngrijire copil până la vârsta de 2 ani.

10.Se ia act de comunicarea înscrisurilor din partea Doamnei Avocat Cristina Alexandra
Lazăr.
11.Se aprobă cererea formulată, constatându-se că este legală și statutară. Se autorizează
funcționarea CA Cristian Zsifkov, cu sediul în Timișoara, str. Ion Roată nr. 3, camera 1,
jud. Timiș.
12.Se aprobă cererea formulată, constatându-se că este legală și statutară. Se autorizează
funcționarea CA Dumiter Lorena Alexandra, cu sediul în Timișoara, str. Ion Slavici bl.
21, sc. B, et. 1, ap. 6, jud. Timiș.
13.Se aprobă cererea formulată, constatându-se că este legală și statutară. Se autorizează
funcționarea CA Ilia Diana, cu sediul în Timișoara, str. Prof. Dr. Valeriu Alaci nr. 2, sc. B,
ap. 10, jud. Timiș.
14.Se aprobă cererea formulată, constatându-se că este legală și statutară. Se autorizează
funcționarea CA Adascălului Claudia Daniela, cu sediul în Giroc, str. Gloria nr. 86A,
camera 1, jud. Timiș.
15.Se aprobă cererea formulată, constatându-se că este legală și statutară. Se autorizează
funcționarea CA Dumitru Adina Roxana, cu sediul profesional în Timișoara, str. Prutului
nr. 15, jud. Timiș.
16.Se aprobă cererea formulată, constatându-se că este legală și statutară. Se autorizează
funcționarea CA Popa Anca Maria, cu sediul în Timișoara, str. Răscoala nr. 2, sc. B, ap.
10, jud. Timiș.
17.Se aprobă cererea formulată, constatându-se că este legală și statutară. Se autorizează
funcționarea CA Oțoiu Alexandra, cu sediul în Timișoara, Bd. Revoluției 1989 nr. 1, et. 2,
ap. 11, camera 1, biroul 4, jud. Timiș.
18.Se aprobă cererea formulată de Domnul Silviu Nelu Novac de reactivare în profesia de
avocat, în calitate de avocat definitiv, constatându-se îndeplinite condițiile legale.
19.Se ia act de încheierea Acordului de încetare a contractului de colaborare între CA Mușat
Alina Florina și Avocat Adascălului Claudia Daniela.
20.Se ia act de încheierea Acordului de încetare a contractului de colaborare între CA Mușat
Alina Florina și Avocat Pop Lucian.
21.Se aprobă cererea de renunțare la exercițiul profesiei de avocat prin pensionare definitivă
începând cu data de 31.01.2020, formulată de Doamna Avocat Maria Gheorghiu.
22.Se ia act de încetarea colaborării dintre CA Alice Șerban și Avocat Oțoiu Alexandra.
23.Se aprobă cererea formulată de Doamna Avocat Pană Ondina de continuare activitate
după pensionare, începând cu data de 01.01.2020.
24.Se aprobă cererea de încetare a Cabinetului individual de avocat Iancu Andreea,
constatându-se că îndeplinește condiţiile prevăzute de Legea nr. 51/1995 republicată şi de
Statutul Profesiei de Avocat. Se desființează Cabinetul de Avocat Iancu Andreea. Se
constată că Doamna Avocat Iancu Andreea Viorela își va desfășura activitatea în calitate
de avocat asociat, în cadrul Iancu, Jivan, Vigh – Societate Civilă Profesională de Avocați,
cu sediul profesional în Timișoara, str. Suceava nr. 3, camera 3, jud. Timiș.

25.Se aprobă cererea de încetare a Cabinetului individual de avocat Jivan Alexandra,
constatându-se că îndeplinește condiţiile prevăzute de Legea nr. 51/1995 republicată şi de
Statutul Profesiei de Avocat. Se desființează Cabinetul de Avocat Jivan Alexandra. Se
constată că Doamna Avocat Jivan Alexandra își va desfășura activitatea în calitate de
avocat asociat, în cadrul Iancu, Jivan, Vigh – Societate Civilă Profesională de Avocați, cu
sediul profesional în Timișoara, str. Suceava nr. 3, camera 3, jud. Timiș.
26.Se aprobă cererea de încetare a Cabinetului individual de avocat Alexandra Vigh,
constatându-se că îndeplinește condiţiile prevăzute de Legea nr. 51/1995 republicată şi de
Statutul Profesiei de Avocat. Se desființează Cabinetul de Avocat Alexandra Vigh. Se
constată că Doamna Avocat Alexandra Vigh își va desfășura activitatea în calitate de
avocat asociat, în cadrul Iancu, Jivan, Vigh – Societate Civilă Profesională de Avocați, cu
sediul profesional în Timișoara, str. Suceava nr. 3, camera 3, jud. Timiș.
27.Se aprobă cererea de suspendare începând cu data de 31.01.2020, formulată de Doamna
Avocat Costache Andreia Maria.
28.Se aprobă cererea formulată de Doamna Avocat Jurca Laura Loredana de revenire din
concediu de creștere și îngrijire copil, începând cu data de 01.02.2020.
29.Se aprobă închiderea sediului secundar al CA Gruescu David Tiberiu, începând cu data
prezentei ședințe, respectiv 21.01.2020.
30.Se ia act de încheierea Actului adițional la contractul de colaborare dintre CA Dr. Gașpar
Paula Loredana și Avocat Oros Silvana Maria.
31.Se ia act de încheierea Actului adițional la contractul de colaborare dintre CA Mușat
Alina Florina și Avocat Pispeczki Daniel.
32.Se ia act de încheierea Actului adițional la contractul de colaborare dintre CA Mușat
Alina Florina și Avocat Păsat Oana.
33.Se avizează conținutul website-ului www.begpopamorus.ro, constatându-se că sunt
îndeplinite condițiile legale.
34.Se ia act de deciziile emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada
17.12.2019 - 21.01.2020.
35.Se ia act de informarea făcută privind stadiul organizării evenimentelor ’’145 de ani de
avocatură la Timișoara’’.
36.Se ia act de invitația transmisă de CSM pentru data de 07.02.2020.
37.Se ia act de depunerea jurământului profesional de către următorii avocați stagiari (cu
indicarea formelor de exercitare a profesiei și a avocaților îndrumători):
37.1.Carina Georgiana Pop - SCA Martonosy & Asociații, avocat Martonosy Laura
Cătălina.
37.2.Meșter Adina Georgiana - CA Mușat Alina Florina.
37.3.Jude Maria - SCA NNDKP, avocat Eva Forika.
37.4.Weser Hannelore Roxana - CA Cândea Claudia Nadina Daciana.
37.5.Banciu Ioana-Ramona - CA Cristian Clipa.

38.Se avizează cererea de înscriere în Baroul Arad, formulată de Doamna Avocat Petrușe
Ioana Cornelia.
39.Se repartizează Decanului Baroului Timiș, Avocat dr. Sergiu I. Stănilă, plângerea
formulată de petenta L.T. împotriva Doamnei Avocat T.I., având în vedere formularea
cererii de restituire onorariu avocat.
40.Se ia act de informarea privind indicatorii financiari ai Baroului Timiș, realizată de
Domnul Avocat Anton Iuhasz.
41.Se aprobă sponsorizarea cu suma de 1.000 lei a Corului Avocaților.
42.Se ia act de solicitarea Doamnei Avocat Loredana Bugarski. Se mandatează Decanul
Baroului Timiș să redacteze și să comunice răspunsul solicitat, în acord cu dispozițiile
Legii nr. 51/1995 republicată și ale Statutului Profesiei de Avocat, precum și raportat la
competențele Consiliului Baroului Timiș.
43.Se stabilește următoarea ședință a Consiliului Baroului Timiș în data de 04.02.2020,
începând cu ora 14:00, la sediul Baroului Timiș.
44.Prezenta hotărâre se comunică Decanului Baroului Timiș, Secretariatului Baroului Timiș,
Secretariatului CAA Filiala Timiș, Serviciului de Contabilitate al Baroului Timiș,
Serviciului de Contabilitate al CAA Filiala Timiș.
45.Prezenta hotărâre se publică în extras pe www.baroul-timis.ro, cu anonimizarea parțială a
datelor cu caracter personal.

DECAN,
Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

