HOTĂRÂREA
CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ
nr. 18/07.07.2020
extras
Consiliul Baroului Timiș, în ședința din data de 07.07.2020, 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 23.06.2020. 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 schimbarea numelui de familie al Doamnei Avocat Tegzes Laura Cristina
(fostă Pop), ca efect al căsătoriei. Aceasta se va opera în evidențele Baroului Timiș.
4. Se ia act de schimbarea numelui de familie al Doamnei avocat Agafiței-Cor Amina (fostă
Cor), ca efect al căsătoriei. Aceasta se va opera în evidențele Baroului Timiș.
5. Se ia act de comunicarea contractului de comodat al CI Șvidchi Natalia.
6. Se aprobă cererea formulată, constatând că este legală și statutară. Se autorizează
funcționarea CI Sasu Dorin-Cristian, la adresa din Timișoara, str. Vasile Alecsandri nr. 3,
et. 2, ap. 8, jud. Timiș.
7. Se ia act de Contractul de conlucrare profesională încheiat între CI Miheș Andreea și CI
Armaș Cristina.
8. Se aprobă cererea formulată de Doamna Avocat Erdelean Cristina, de suspendare pentru
sarcină și lăuzie, respectiv creșterea copilului până la vârsta de 2 ani, începând cu data de
01.07.2020.
9. Se ia act de deciziile emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada
23.06.2020 - 07.07.2020.
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. Se ia act de depunerea jurământului profesional de către Domnișoara Avocat stagiar
Flavia Luca - Iuhasz & Asociații SCA, avocat coordonator Anton Iuhasz.
12. Se desemnează Domnul Decan Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ în calitate de avocat
raportor, care va întocmi cercetarea disciplinară prealabilă pentru plângerea formulată de
petentul Ț.M. împotriva Domnului avocat D.A..
13. Se ia act de solicitarea formulată de A. S.A. privind sediul profesional al SCPA S. V., S. &
A.. Se va emite răspunsul solicitat, conform evidenței Baroului Timiș.
14. Se ia act de solicitarea privind procedura de verificare a Registrelor de dată certă la nivelul
Baroului Timiș, din partea UAT Jimbolia. Se va emite răspunsul solicitat, care va fi
redactat de Domnul Decan Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ, în conformitate cu regimul
juridic al Registrelor de dată certă.
15. Se ia act de solicitarea privind procedura de verificare a Registrelor de dată certă la nivelul
Baroului Timiș, din partea UAT Fîrdea. Se va emite răspunsul solicitat, care va fi redactat
de Domnul Decan Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ, în conformitate cu regimul juridic al
Registrelor de dată certă.
16. Se ia act de solicitarea privind procedura de verificare a Registrelor de dată certă la nivelul
Baroului Timiș, din partea UAT Pesac - acte de înstrăinare privind terenurile înscrise în
Procesul-verbal de punere în posesie nr. 1/27.11.2019 privind pe M.L., R.E.-F. și C.E.,
pentru perioada 22.09.2005 - la zi. Se va emite răspunsul solicitat, care va fi redactat de
Domnul Decan Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ, în conformitate cu regimul juridic al
Registrelor de dată certă.
17. Se aprobă cererea formulată, constatând că este legală și statutară. Se autorizează
funcționarea sediului secundar al CI Pavlovici Emilia, la adresa Timișoara, Bd. Take
Ionescu nr. 10-16, sc. B, parter, ap. 2, jud. Timiș.
18. Se aprobă cererea de înscriere în Baroul Timiș a Domnului avocat Martin Buck, conform
avizului emis de UNBR. Se ia act de încheierea contractului de colaborare cu CI Hațegan
Ioana.
19. Se ia act de prezentarea situației neplății onorariilor aferente activității prestate la oficii în
cauzele având ca obiect mandate europene. Se hotărăște că, dacă în urma unor ultime
demersuri de plată care se vor face în perioada care urmează, sumele restante nu se vor
achita, se va formula o cerere de chemare în judecată în pretenții, împotriva persoanelor
care au obligația de plată a acestor onorarii.
20. Se aprobă următorul program de activitate al Baroului Timiș pentru luna august 2020:
01.08.2020 - 31.08.2020, 8:00 - 13:00, cu excepția ultimei zile a intervalului de înscriere la
examenul de admitere în profesie, 21.08.2020, când programul Baroului Timiș va fi cel
normal, respectiv 08:00 - 16:00.

21. Se aprobă oferta de achiziție și montare componente imprimantă, ofertă transmisă de
Insight Group S.R.L. la data de 25.06.2020, care constituie anexă la procesul-verbal de
ședință.
22. Se stabilește următoarea ședință a Consiliului Baroului Timiș în data de 15.09.2020,
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.
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

