HOTĂRÂREA
CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ
nr. 22/06.11.2018
extras
Consiliul Baroului Timiș, întrunit în ședința din data de 06.11.2018, conform prevederilor art. 55
alin. 2 lit. a), art. 56 din Legea nr. 51/1995 republicată și, respectiv, art. 73 alin. 3 din Statutul
Profesiei de Avocat, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE
1. Se completează ordinea de zi a ședinței 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 procesul-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 23.10.2018. 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 comunicarea din partea Tribunalului Timiș, privind aplicare amendă avocat C.B..
4. Se ia act de Adresa privind efectuarea concediului de odihnă în perioada 01.11.2018 02.11.2018, formulată de Doamna Avocat Adina Calancea.
5. Constatându-se că este legală și statutară, se aprobă cererea de modificare denumire formă de
exercitare profesie, din CA Iovu Andrada Sorina în CA Boc Andrada Sorina, ca urmare a
modificării numelui de familie al avocatului titular prin căsătorie.
6. Se ia act de Deciziile emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 23.10.2018 06.11.2018.
7. Se ia act de informarea efectuată de Decanul Baroului Timiș privind întâlnirea desfășurată
vineri, 02.11.2018, cu conducerea Tribunalului Timiș și reprezentanții experților tehnici
judiciari.
8. Se aprobă organizarea ședinței solemne a Consiliului Baroului Timiș în luna ianuarie 2019.
Programul și bugetul evenimentului se vor aproba ulterior. Se desemnează responsabil de proiect
Decanul Baroului Timiș, Avocat dr. Sergiu I. Stănilă.
9. Se repartizează Decanului Baroului Timiș sesizarea formulată de petentul L.C. împotriva
Doamnei Avocat T.M..
10.Se ia act de sesizarea din partea Tribunalului Timiș împotriva Domnului Avocat G.L.. Se va
emite răspuns.

11.Se clasează plângerea formulată de petentul CA Dr. F.C. și, respectiv, de F.C., împotriva
Domnului Avocat C.I., însușindu-se raportul întocmit de consilierul raportor Avocat dr. Sergiu I.
STĂNILĂ. Raportul face parte integrantă din prezenta hotărâre și se comunică petentului.
12.Se clasează plângerea formulată de petentul T.L., împotriva Doamnei Avocat A.I., însușindu-se
raportul întocmit de consilierul raportor Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ. Raportul face parte
integrantă din prezenta hotărâre și se comunică petentului.
13.Se clasează plângerea formulată de petenta G.A., împotriva Domnului Avocat A.M., însușinduse raportul întocmit de consilierul raportor Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ. Raportul face parte
integrantă din prezenta hotărâre și se comunică petentei.
14.Se aprobă cererea de transfer din Baroul Arad în Baroul Timiș, formulată de Doamna Avocat
Andreea Isabela RABOTKA.
15.Se ia act de depunerea jurământului profesional de către:
15.1.Avocat Ioan-Alin Tegzes - CA Hațegan Ioana.
15.2.Avocat Alexandra Burdulea - NNDKP.
15.3.Avocat Bot Claudia Adella - CA Mușat Alina Florina.
15.4.Avocat Alina Ungureanu - CA Mușat Alina Florina.
16.Se ia act de comunicarea încheierii Judecătoriei Reșița, dosar nr. 5.791/290/2017 - declinare
competență de soluționare litigiu în favoarea Judecătoriei Timișoara.
17.Se aprobă organizarea Turneului de fotbal al Avocaților în perioada 05-07.04.2019. Programul
evenimentului va fi aprobat ulterior. Se desemnează responsabil de proiect Domnul Avocat
Alexandru Marcu, membru al Baroului Timiș.
18.Se aprobă organizarea unui eveniment dedicat avocaților pensionari din cadrul Baroului Timiș
Programul evenimentului va fi aprobat ulterior.
19.Se ia act de încheierea actului adițional de încetare contract colaborare între M. și A. SPRL și
Avocat P.A.F..
20.Se ia act de adresa INPPA Timișoara privind situația avocaților stagiari înscriși la examenul
absolvire INPPA, sesiunea noiembrie 2018. Se va emite răspuns.
21.Se aprobă cererea Doamnei Avocat Boc Andrada Sorana de înscriere în Registrul avocaților care
pot fi desemnați curatori.
22.Se avizează prezentarea Domnului Avocat stagiar Miulescu Dragoș Daniel (înscris pe Tabloul
Avocaților la data de 25.04.2017) la examenul de absolvire INPPA, sesiunea noiembrie 2018, sub
rezerva aprobării de către INPPA.
23.Se aprobă constituirea societății OLTEANU ȘI ASOCIAȚII SCA, cu sediul în Timișoara, str.
General Eremia Grigorescu nr. 6, ap. 3, jud. Timiș, asociați Avocat Olteanu Gabriel și Avocat
Rabotka Andreea Isabela, constatându-se că cererea și actele depuse sunt legale și statutare.
24.Se ia act de cererea formulată de Domnul Avocat Olteanu Mimi Gabriel de modificare formă de
exercitare profesie, din CA Olteanu Gabriel în OLTEANU ȘI ASOCIAȚII SCA, constatânduse că a rămas fără obiect.
25.Se aprobă cererea formulată de Domnul Avocat Olteanu Mimi Gabriel de desființare formă de
exercitare profesie CA Olteanu Gabriel, ca urmare a înființării OLTEANU ȘI ASOCIAȚII
SCA, constatându-se că este legală și statutară.
26.Se aprobă înființarea CA Posdarie Adrian Florin, cu sediul în Moșnița Nouă nr. 70, jud. Timiș.

27.Se ia act de încheierea actului adițional de încetare contract colaborare dintre M. și A. SPRL și
Avocat A.T.G..
28.Se aprobă înființarea CA Goman Adam Ticu, cu sediul profesional în Timișoara, str. Mitropolit
Varlaam nr. 20, sc. A, et. 3, ap. 12, jud. Timiș.
29.Se ia act de prelungirea contractului de închiriere spațiu sediu profesional al CA B.A..
30.Se fixează următoarea ședință a Consiliului Baroului Timiș la data de 20.11.2018, ora 14:00.

DECAN,
Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

