HOTĂRÂREA
CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ
nr. 24/13.10.2020
extras
Consiliul Baroului Timiș, în ședința din data de 13.10.2020 desfășurată prin videoconferință
(ZOOM), 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 29.09.2020. 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 rezilierea contractelor de colaborare dintre SCPA Petrov & Miheț și CI Dobre
Cristina Dana, CI Bulz Ovidiu Pavel.
4. Se ia act de încetarea contractului de colaborare dintre SCPA Petrov & Miheț și CI Bulz
Ovidiu Pavel la data de 30.09.2020.
5. Se ia act de Convenția de conlucrare profesională încheiată între CI Cioană Daniel și CI
Dinu Ionela.
6. Se ia act de Convenția de conlucrare profesională încheiată între CI Moțec Ștefan și CI
Hedeșiu Ioana.
7. Se ia act de Convenția de conlucrare profesională încheiată între CI Ratz Raluca Cristina
și SCPA Vancea, Bolda, Chira & Partenerii.
8. Se aprobă cererea de transfer din Baroul Mehedinți în Baroul Timiș formulată de Domnul
Avocat Forga Claudiu Cristian.
9. Se aprobă cererea formulată, constatând că este legală și statutară. Se autorizează
funcționarea CI Forga Claudiu Cristian, cu sediul profesional în Timișoara, str. General
Henri Berthelot nr. 5, camerele 2 și 3 demisol, jud. Timiș.
10. Se aprobă cererea de acordare dispensă participare la examenul de absolvire INPPA
sesiunea noiembrie-decembrie 2020, formulată de Doamna Avocat Bianca Mirabela Șerb
(înscrisă pe Tabloul Avocaților la data de 20.11.2018).

11. Se aprobă cererea de acordare dispensă participare la examenul de absolvire INPPA
sesiunea noiembrie-decembrie 2020, formulată de Doamna Avocat Alexandra Luchin
(înscrisă pe Tabloul Avocaților la data de 15.01.2019).
12. Se aprobă cererea de intrare în concediu de lăuzie și creșterea copilului până la vârsta de
2 ani, începând cu data de 01.11.2020, formulată de Doamna Avocat Andreea-Elena
Mara.
13. Se ia act de Deciziile emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada
29.09.2020 - 13.10.2020.
14. Se ia act de informarea privind activitatea UNBR.
15. Se aprobă cererea de transfer din Baroul Timiș în Baroul Brașov, începând cu data de
01.11.2020, formulată de Doamna Avocat Pînca Georgeta Maria.
16. Se ia act de cererea de restituire onorariu formulată de Doamna F.L.E. împotriva
Domnului Avocat A.G.. Se repartizează Domnului Decan, Avocat dr. Sergiu I. Stănilă.
17. Se ia act de Adresa din partea UNBR privind petiție Ș.M.. Se va emite răspuns.
18. Se ia act de amenda judiciară aplicată Domnului Avocat C.B.. Se va îndosaria la dosarul
personal al avocatului în cauză.
19. Se aprobă majorarea cu 10% la cuantumul net al salariilor Doamnelor Diana Zuber și
Dana Sime, începând cu luna noiembrie 2020.
20. Se stabilește data alegerilor din anul 2020: prima convocare pentru data de 02.12.2020 și
a doua convocare pentru data de 04.12.2020.
21. Se aprobă următoarele condiții de înscriere a avocaților stagiari la examenul de absolvire
INPPA:
- cerere de înscriere la examen, care urmează a fi supusă aprobării din partea Consiliul
Baroului Timiș;
- semnătura/acordul avocatului îndrumător.
22. Se aprobă în principiu efectuarea lucrărilor de racordare la canalizare la Vila Avocaților
din Văliug.
23. Se stabilește următoarea ședință a Consiliului Baroului Timiș în data de 27.10.2020,
începând cu ora 14:00, prin videoconferință (ZOOM). Până la această dată, Consiliul
Baroului Timiș va putea adopta hotărâri prin vot electronic exprimat prin email sau prin
videoconferință.
24. 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.
25. 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

