HOTĂRÂREA
CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ
nr. 12/12.05.2020
extras
Consiliul Baroului Timiș, în ședința din data de 12.05.2020, în sistem videoconferință,
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 28.04.2020. 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 încheierea Actului adițional la contractul de colaborare dintre SCPA Maier,
Ciucur și Asociații și Avocat Bagiu Larisa Nicoleta.
4. Se aprobă cererea de înființare a CA Balint Lenuța Carmen, începând cu data de
12.05.2020, considerându-se că este legală și statutară. Se autorizează funcționarea CA
Balint Lenuța Carmen, începând cu data de 12.05.2020, cu sediul profesional în
Timișoara, str. Ciprian Porumbescu nr. 83, parter, ap. 3/A, jud. Timiș.
5. Se aprobă cererea de reluare activitate începând cu data de 15.05.2020, formulată de
Doamna Avocat Elena Cerpaz.
6. Se ia act de încheierea Actului adițional având ca obiect încetarea contractului de grupare
CA Nicolina Nicoară și CA Nicoară Laurențiu.
7. Se ia act de încheierea Contractului de grupare dintre CA Nicoară Laurențiu și CA
Dilihei Eduard George.
8. Se aprobă cererea de suspendare și înscriere în Tabloul Avocaților Incompatibili, începând
cu data de 17.05.2020, formulată de Doamna Avocat Stroescu Dyana Sorina.
9. Se ia act de deciziile emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada
28.04.2020 - 12.05.2020.
10. Se ia act de informarea privind activitatea Decanului, a Baroului Timiș, a avocaților din
Baroul Timiș și a instanțelor din județul Timiș, de informarea privind activitatea UNBR,
de informarea privind măsurile dispuse în legătură cu activitatea avocaților.

11. Începând cu data de 18.05.2020, se reia programul normal de funcționare al Baroului
Timiș, cu respectarea următoarelor reguli:
a) purtarea măștii faciale de protecție este obligatorie;
b) în interiorul casieriei nu va fi în același timp mai mult de o persoană, cu excepția
casierei;
c) în interiorul secretariatului Baroului Timiș nu vor fi în același timp mai mult de două
persoane, cu excepția secretarelor Baroului Timiș;
d) în interiorul serviciului de contabilitate al Baroului Timiș nu va fi în același timp mai
mult de o persoană, cu excepția contabilei Baroului Timiș;
e) membrii Baroului Timiș și ai Filialei Timiș a CAA au prioritate față de orice altă
persoană;
f) până la eliberarea casieriei, contabilității și a serviciilor de secretariat, membrii
Baroului Timiș și ai Filialei Timiș a CAA, precum și orice alte persoane interesate, vor
putea aștepta în sala de consiliu, cu respectarea măsurilor de distanțare socială (minim
1,5m între persoane);
g) se recomandă persoanelor care au cunoștință că prezintă simptome specifice gripei
cauzate de virusul COVID 19 sau care au intrat în contact cu persoane care prezintă
asemenea simptome sau sunt infectate, să nu se prezinte la sediul Baroului Timiș;
h) se recomandă în continuare utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță cu Baroul
Timiș, respectiv: poștă electronică (e-mail): contact@baroul-timis.ro (pentru
membrii Baroului Timiș și ai Filialei Timiș a CAA, precum și pentru orice persoană
interesată), corespondenta.avocati@baroul-timis.ro (exclusiv pentru membrii
Baroului Timiș și ai Filialei Timiș a CAA); telefon/fax: +40 256 498 055; c. servicii
poștale/curierat rapid; utilizarea platformei interne a membrilor Baroului Timiș și
ai Filialei Timiș a CAA, pentru efectuarea plății cotelor și contribuțiilor datorate
conform legii, platformă care completează și transmite automat declarația de venit
către Secretariatul Filialei Timiș a CAA.
12. Se stabilește următoarea ședință a Consiliului Baroului Timiș care va avea loc în data de
26.05.2020, începând cu ora 14:00, prin videoconferință.
13. Prezenta hotărâre se comunică Decanului Baroului Timiș, Secretariatului Baroului Timiș,
Serviciului de Contabilitate al Baroului Timiș, Consiliului de Administrație al Filialei
Timiș a CAA, Secretariatului Filialei Timiș a CAA și Serviciului de Contabilitate al
Filialei Timiș a CAA.
14. 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

