HOTĂRÂREA
CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ
nr. 17/23.06.2020
extras
Consiliul Baroului Timiș, în ședința din data de 23.06.2020, 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 09.06.2020. 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 încetarea contractului de colaborare dintre CI Pușa Alexandru Cătălin și
avocat stagiar Codreș Aurora-Elena.
4. Se aprobă încheierea Contractui de colaborare dintre CI Manoilă Vlad Iulian și avocat
stagiar Codreș Aurora-Elena.
5. Se ia act de Memoriul depus de membrii Baroului Timiș - SAJ Lugoj privind restanțele la
plata onorariilor datorate de Ministerul Public.
6. Se ia act de încheierea Actului adițional la convenția de conlucrare profesională dintre CI
Gașpar Paula Loredana și CI Savu Andreea Crina.
7. Se aprobă cererea de reluare activitate începând cu data de 01.07.2020, formulată de
Doamna Avocat Stelian Dacia Daniela.
8. Se aprobă cererea formulată, constatându-se că este legală și statutară. Se autorizează
funcționarea CI Orlescu Draghița la adresa din Timișoara, str. Madrid nr. 12, Camera 1,
jud. Timiș.
9. Se aprobă cererea formulată, constatând că este legală și statutară. Se autorizează
funcționarea CI Bugarski Loredana Cleopatra la adresa din Timișoara, str. Patriarh Miron
Cristea nr. 7, ap. 3, jud. Timiș.
10. Se aprobă cererea de ridicare a măsurii suspendării începând cu data de 23.06.2020,
formulată de Doamna Avocat Atomei Andreea Maria.
11. Se ia act de încheierea Convenției de conlucrare profesională dintre CI Dacu-Furdui
Miruna și SPARL Gilescu Văleanu & Partenerii.

12. Se avizează conținutul și modul de prezentare al adresei de internet - www.saam.ro Cabinet avocat ANCA SĂSĂRAN.
13. Se aprobă cererea de retragere definitivă din profesie începând cu data de 01.07.2020,
formulată de Doamna Avocat Negru Maria.
14. Se ia act de fuziunea prin absorție a CI Orza Daniela Simona cu SPARL Hosszu, Ioniță,
Gera, Pașca și Asociații. Se aprobă încetarea CI Orza Daniela Simona. Se aprobă
încetarea calitții de avocat titular al CI Orza Daniela Simona în persoana Doamnei
Avocat Orza Daniela Simona.
15. Se ia act de deciziile emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada
09.06.2020 - 23.06.2020.
16. Se ia act de informarea privind activitatea Decanului, a Baroului Timiș, a avocaților din
Baroul Timiș și a instanțelor din județul Timiș. Se ia act de informarea privind activitatea
UNBR. Se ia act de informarea privind măsurile dispuse în legătură cu activitatea
avocaților.
17. Se ia act de depunerea jurământului profesional de către Avocat stagiar Iureca Maria
Mihaela.
18. Se aprobă plata sumei de 1.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în dosar nr.
6.682/30/2016 către Forț Viorel.
19. Se ia act de Adresa comunicată de Comuna Găvojdia. Se va emite răspuns, în sensul
inexistenței la Baroul Timiș a unei evidențe a actelor solicitate.
20. Se ia act de comunicarea Ordonanței de clasare dosar nr. 1260/P/2017. Se hotărăște a nu
se formula calea de atac a plângerii împotriva soluției procurorului.
21. Se ia act de prezentarea indicatorilor financiari, realizată de Domnul Avocat Anton
Iuhasz.
22. Se aprobă cererea formulată, constatându-se că este legală și statutară. Se autorizează
funcționarea sediului secundar al Panduru & Panduru SCA, la adresa Timișoara, str.
Emanoil Ungureanu nr. 3, sc. A, et. 2, ap. 2, jud. Timiș.
23. Se stabilește următoarea ședință a Consiliului Baroului Timiș în data de 07.07.2020,
începând cu ora 14:00, la sediul Baroului Timiș.
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

