HOTĂRÂREA
CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ
nr. 11/18.05.2021
extras
Consiliul Baroului Timiș, în ședința din data de 18.05.2021, 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

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
04.05.2021. 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 Acordul de încetare a contractului de colaborare dintre CA Pușa Alexandru
Cătălin și Avocat Popescu Iuliana Cătălina.
4. Se ia act de cererea de intrare în concediu pentru creșterea și îngrijirea copilului minor
până la vârsta de 2 ani, începând cu data de 03.06.2021, formulată de Doamna Avocat
Eva Ruxandra Ciucur.
5. Se ia act de cererea de intrare în concediu pentru creșterea și îngrijirea copilului minor
până la vârsta de 2 ani, începând cu data de 01.06.2021, formulată de Doamna Avocat
Zaharia Diana Florica.
6. Se ia act de cererea de suspendare din exercitarea profesiei de avocat și de înscriere pe
Tabloul Avocaților Incompatibili din Baroul Timiș începând cu data de 13.05.2021,
formulată de Doamna Avocat Angela Păcioianu (consilier juridic ITM Timiș). Se dispune
înscrierea pe Tabloul Avocaților Incompatibili.
7. Se aprobă cererea formulată, constatându-se că este legală și statutară. Se autorizează
funcționarea CA Popescu Iuliana Cătălina, sediul profesional în Timișoara, str. Griselini
nr. 2, et. 1, jud. Timiș.
8. Se aprobă cererea formulată, constatându-se că este legală și statutară. Se autorizează
funcționarea CA Sera n Dennis George, sediul profesional în Timișoara, str. Doctor Ioan
Mureșan nr. 95, sc. B, ap. 14, jud. Timiș.

9. Se aprobă cererea de ridicare a măsurii suspendării și de reînscriere pe Tabloul Avocaților
cu drept de exercitare a profesiei din Baroul Timiș, formulată de Doamna Avocat Daniela
Buruntia, începând cu data de 18.05.2021.
10. Se ia act de contractul de colaborare încheiat între CA Manoilă Vlad Iulian și Avocat Ilea
Sorina.
11. Se ia act de deciziile emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada
04.05.2021 - 18.05.2021.
12. Se ia act de informarea privind activitatea UNBR - ședință CP și ședință CUNBR în data
de 13.05.2021 - 15.05.2021.
13. Se ia act de depunerea jurământului profesional de către Avocat Boboc Ionuț-Alexandru Contract de colaborare încheiat cu CI Claudia Cândea.
14. Se ia act de comunicarea amenzii judiciare aplicată de Judecătoria Timișoara.
15. Se ia act de răspunsurile RAA comunicate de Baroul Timiș.
16. Se aprobă oferta de dezinsecție la sediul Baroului Timiș și anexe.
17. Se aprobă constituirea unui depozit pe 13 luni, pentru suma de 1.000.000 lei la Banca
Libra Internet Bank, în condițiile publicate pe site.
18. Se stabilește următoarea ședință a Consiliului Baroului Timiș în data de 08.06.2021,
începând cu ora 14:00, la sediul Baroului Timiș. Până la această dată, Consiliul Baroului
Timiș va putea adopta hotărâri prin vot electronic exprimat prin email sau prin
videoconferință.
19. 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.
20. 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

