HOTĂRÂREA
CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ
nr. 4/29.01.2019
extras
Consiliul Baroului Timiș, întrunit în ședința din data de 29.01.2019, 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 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 procesul-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 15.01.2019. 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 CA C.S.A. și Avocat P.E.L..
4. Se constată că actul de înființare a CA Pătru Elena-Lorena este legal și statutar. Se autorizează
funcționarea CA Pătru Elena-Lorena, cu sediul profesional în Timișoara, Piața Țepeș Vodă nr.
1, ap. 5, jud. Timiș.
5. Se ia act de încheierea Contractului de colaborare între CA L.N. și CA P.E.L..
6. Se aprobă încheierea Contractului de colaborare între CA Clipa Cristian și Avocat stagiar Finta
Paul.
7. Se aprobă încheierea Contractului de colaborare între CA Clipa Cristian și Avocat stagiar
MUREȘAN Ligius Daniel.
8. Se aprobă cererea de schimbare a denumirii formei de exercitare a profesiei de avocat,
formulată de Doamna Avocat Fogaș Carmen Adriana, ca urmare a schimbării numelui de
familie în urma căsătoriei (din Ivan), constatându-se că este legală și statutară. Se autorizează
funcționarea CA Fogaș Carmen Adriana.
9. Se aprobă cererea de suspendare din exercitarea profesiei de avocat, formulată de Doamna
Avocat Fogaș Carmen Adriana, ca urmare a intrării în concediu de maternitate.
10. Se aprobă cererea de suspendare din exercitarea profesiei de avocat, formulată de Doamna
Avocat Angelescu Roxana Elena, ca urmare a intrării în concediu de maternitate, începând cu
data de 29.01.2019.
11. Se ia act de încheierea Actului adițional la contractul de colaborare între SCPA M. & A. și
Avocat C.A.F..
12. Se ia act de încetarea Contractului de colaborare dintre Doamna Avocat N.A.F. și L.C. și A. –
Societate Civilă Profesională de Avocați.
13. Se constată că actul de înființare a CA Nicola Alexandra Florina este legal și statutar. Se
autorizează funcționarea CA Nicola Alexandra Florina, cu sediul profesional în Timișoara, str.
Emil Racoviță nr. 33, jud. Timiș.
14. Se constată că actul de înființare a CA Pap Andrei-Sava este legal și statutar. Se autorizează
funcționarea CA Pap Andrei-Sava, cu sediul profesional în Timișoara, str. Deliblata nr. 5-7, et. 3,
ap. 16, jud. Timiș.

15. Se aprobă cererea formulată de către Doamna Avocat Avram Mirela Daniela, de reluare a
activității profesionale începând cu data de 1 februarie 2019, ca urmare a încetării concediului
de creștere copil până la vârsta de 2 ani.
16. Se aprobă cererea de suspendare din exercitarea profesiei, formulată de Doamna Avocat
Mititelu Oana, ca urmare a intrării în concediu de maternitate, începând cu data de
29.01.2019.
17. Se constată că actul de înființare a CA Armaș-Cioflec Cristina este legal și statutar. Se
autorizează funcționarea CA Armaș-Cioflec Cristina, cu sediul profesional în Timișoara, str.
Constanța nr. 7, jud. Timiș.
18. Se ia act de încetarea colaborării între CA M.V.I. și Avocat A.-C.C..
19. Se constată că actul de înființare a CA Cioran Mihaela Silvia este legal și statutar. Se autorizează
funcționarea CA Cioran Mihaela Silvia, cu sediul profesional în Dumbrăvița, str. Iuvenția nr. 1,
jud. Timiș.
20. Se ia act de concediul de odihnă al Doamnei Avocat Oana Halmaghi în perioada 23.01.2019 28.01.2019.
21. Se ia act de încheierea Contractului de colaborare dintre S.A. - Cabinet de avocat și Doamna
Avocat E.V..
22. Se ia act de Deciziile emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 15.01.2019 29.01.2019.
23. Se ia act de informarea privind participarea Decanului Baroului Timiș la Conferința de
deschidere Proiect TAEJ - Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării
publice la nivelul sistemului judiciar, organizată de CSM la data de 28.01.2019, în București.
24. Se ia act de informarea privind desfășurarea Ședinței Solemne a Consiliului Baroului Timiș din
25.01.2019.
25. Se ia act de informarea realizată de Domnul Avocat Ciprian Barbul, privind situația neacordării
asistenței judiciare din oficiu, vineri, 25.01.2019 ora 22:00, la Sânnicolau Mare. Se aprobă
programarea a câte doi avocați pe zi, la urmărire penală, pentru Parchetul de pe lângă
Judecătoria Sânnicolau Mare.
26. Se stabilește convocarea Adunării generale ordinare a Avocaților din Baroul Timiș, pentru luna
martie 2019, data exactă urmând a fi stabilită în funcție de disponibilitatea Sălii Aulei Magna a
Universității de Vest din Timișoara.
27. Se stabilește convocarea Adunării generale elective a Avocaților din Baroul Timiș, de alegere a
organelor de conducere a baroului - Consiliul Baroului Timiș, pentru luna mai 2019, data
exactă urmând a fi stabilită în funcție de disponibilitatea Sălii Aulei Magna a Universității de
Vest din Timișoara.
28. Se stabilește de principiu organizarea Cafenelei Juridice, Ediția a V - a, cu tema Modificările
Codului de Procedură Civilă, intrate în vigoare prin Legea nr. 310/2018, pentru data de 23.02.2019. Data
exactă va fi stabilită în funcție de disponibilitatea lectorilor.
29. Se stabilește următoarea ședință a Consiliului Baroului Timiș pentru data de 12.02.2019, ora
14:00, la sediul Baroului Timiș.

DECAN,
Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

