HOTĂRÂREA
CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ
nr. 7/23.03.2021

extras
Consiliul Baroului Timiș, în ședința din data de 23.03.2021, 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

fi

fi

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 dezbătute în ședința de astăzi.
2. Se rati că în unanimitate procesul-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de
09.03.2021. 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 cererea de intrare în concediu de sarcină și lăuzie începând cu data de
01.03.2021 formulată de Doamna Avocat Balint Lenuța Carmen.
4. Se aprobă cererea formulată, constatându-se că este legală și statutară. Se autorizează
funcționarea CI Atomei Andreea Maria la adresa din Timișoara, str. Zurich nr. 2, et. II,
ap. 10A, jud. Timiș.
5. Se aprobă cererea formulată, constatându-se că este legală și statutară. Se autorizează
funcționarea CI Bucătaru Ionuț Claudiu la adresa din Timișoara, str. George Coșbuc nr. 2,
ap. 5, jud. Timiș.
6. Se aprobă cererea formulată, constatându-se că este legală și statutară. Se autorizează
funcționarea CI Truț Darius la adresa din Sânnicolau Mare, str. 16 Decembrie 1989 nr. 4,
jud. Timiș.
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7. Se ia act de Avizul nr. 191/11.02.2021 emis de Baroul Cluj - avizare favorabilă a cererii de
înscriere în Baroul Timiș a Domnului avocat stagiar Giurgean Alex-Ioan.
8. Se ia act de Contractul de conlucrare profesională încheiat între CI Adăscăliței Codruța
Mihaela și CI Soceanu Rocsana.
9. Se ia act de schimbarea denumirii formei de exercitare a profesiei de avocat, din CI Ionela
Săracu în CI Ionela Chiseliță, ca urmare a încheierii căsătoriei și schimbare nume de
familie.
10. Se ia act de încheierea Actului adițional la contractul de colaborare dintre CI Mușat Alina
Florina și Avocat Ștefan Cristian Mihai.
11. Se aprobă cererea de înscriere în Registrul Avocaților care pot numiți curatori, formulată
de Doamna Avocat Cristina Guga.
12. Se aprobă cererea de înscriere în Registrul Avocaților care pot numiți curatori, formulată
de Doamna Avocat Octavia Emilia Moisil.
13. Se ia act de deciziile emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada
09.03.2021 - 23.03.2021.
14. Se ia act de informarea privind activitatea UNBR.
15. Se clasează sesizarea formulată de petentul C.C. împotriva Doamnei Avocat S.L.,
însușindu-se raportul întocmit de consilierul raportor. Raportul face parte integrantă din
prezenta hotărâre care se va comunica în condițiile statutului profesiei de avocat.
16. Se ia act de cererea formulată de M.G.Ț. de eliberare a unei adeverințe din care să reiasă
apartenența sau neapartenența Domnului L.D. la Baroul Timiș. Se respinge solicitarea
petentului, tabloul avocaților putând consultat pe website-ul instituției. De asemenea,
relații despre foștii avocați vor putea cere organele judiciare, în baza prevederilor legale.
17. Se ia act de comunicarea Hotărârii nr. 12/17.03.2021 a Baroului Arad - modi cări în
structura SCPRȘ Hosszu, Ioniță, Gera, Doboș și Asociații.
18. Se aprobă încheierea contractului de mentenanță website și platformă internă/SAJ cu
DCode Web Development S.R.L., pentru o durată inițială de 6 luni, cu posibilitatea
prelungirii.
19. Se ia act de adresa comunicată de Ministerul Justiției privind pe debitorul L.C..
20. Se revine asupra textului hotărârii de la ședința precedentă și se aprobă scutirea de la plata
contribuției lunare datorată bugetului Baroului Timiș de către avocații care se a ă în
concediu de creștere și îngrijire a copilului până la vârsta de 2 ani. Persoanele respective
vor achita doar contribuția datorată bugetului UNBR, în cuantum de 15 lei / lună /
avocat de nitiv și de 10 lei / lună / avocat stagiar și, respectiv, cota de contribuție la
Fondul Solidaritatea în cuantum de 5 lei / lună / avocat. Dispoziția intră în vigoare
începând cu data de 01.04.2021.
21. Se respinge cererea de plată numerar a sumelor de bani provenite din o cii, din partea
Doamnei Avocat Michnea Nela Magdalena.

22. Se stabilește următoarea ședință a Consiliului Baroului Timiș în data de 06.04.2021,
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.
23. 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.
24. 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

