HOTĂRÂREA
CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ
nr. 6/11.02.2019
extras
Consiliul Baroului Timiș, întrunit în ședința din data de 11.02.2019, 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 29.01.2019. 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 aprobă cererea de încetare a calității de avocat începând cu data de 01.02.2019, formulată de
Domnul Avocat Pavel Luchescu.
4. Se ia act de încheierea Contractului de colaborare între NNDKP și Domnișoara Avocat A.B..
5. Se aprobă încheierea Contractului de colaborare și de formare profesională între CA M.Ș. și
Avocat stagiar B.A..
6. Se ia act de încetarea Contractului de colaborare dintre CA P.A.C. și Avocat A.N.E.. Se aprobă
cererea de modificare date în Tabloul Avocaților.
7. Se constată că cererea de înființare a CA Alexa Narcisa Elena este legală și statutară. Se
autorizează funcționarea CA Alexa Narcisa Elena cu sediul profesional în Timișoara, str.
Academician Petre P. Negulescu nr. 7, bl. B135, ap. 22, jud. Timiș.
8. Se aprobă cererea de suspendare din exercitarea profesiei de avocat începând cu data de
20.02.2019, formulată de Doamna Avocat Șeitan Adriana Maria.
9. Se ia act de încheierea Actului adițional la Contractul de colaborare dintre CA P.A.C. și Avocat
definitiv V.A.M..
10. Se constată că cererea de înființare a CA Laurențiu-Paul C. Pop este legală și statutară. Se
autorizează funcționarea CA Laurențiu-Paul C. Pop cu sediul profesional în Timișoara, str.
Orșova nr. 11, sc. A, bl. 122, et. 3, ap. 8, jud. Timiș.
11. Se ia act de încheierea Contractului de colaborare dintre CA P.A.C. și Avocat definitiv C.C.M..
12. Se constată că cererea de înființare a CA Păunescu Virginia Cecilia este legală și statutară. Se
autorizează funcționarea CA Păunescu Virginia Cecilia, cu sediul profesional în Giroc, str.
Trandafirilor nr. 38, ap. 8, jud. Timiș.
13. Se constată că cererea de modificare a adresei sediului profesional al CA Ranza Raluca Arabela
este legală și statutară. Se autorizează funcționarea CA Ranza Raluca Arabela la adresa din
Timișoara, Bd. Take Ionescu nr. 39, ap. 84, jud. Timiș.

14. Se constată că cererea de modificare a adresei sediului profesional al CA Pura Simona este
legală și statutară. Se autorizează funcționarea CA Pura Simona la adresa din Timișoara, str.
Proclamația de la Timișoara nr. 5, SAD 9, Corp B, et. 1, jud. Timiș.
15. Se ia act de încheierea Actului adițional la contractul de conlucrare profesională dintre CA M.Ș.
și CA R.D..
16. Se constată că cererea de deschidere punct de lucru al CA Cor Amina Paula este legală și
statutară. Se autorizează funcționarea punctului de lucru al CA Cor Amina Paula la adresa
Timișoara, str. Palanca nr. 1, ap. 3, jud. Timiș.
17. Se avizează conţinutul şi modul de prezentare a adresei de internet www.stanila.com, aparținând
SCA STĂNILĂ ȘI ASOCIAȚII.
18. Se ia act de cererea de concediu formulată de Domnul Avocat Burdea Bogdan Aurelian, în
perioada 13.02.2019 - 20.02.2019.
19. Se ia act de Deciziile emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 29.01.2019 11.02.2019.
20. Se aprobă decontarea cheltuielilor efectuate pentru Ședința Solemnă a Consiliului Baroului
Timiș din data de 25.01.2019. Se aprobă descărcarea de răspundere a Decanului Baroului
Timiș.
21. Se aprobă decontarea cheltuielilor efectuate pentru Balul Avocaților din data de 26.01.2019. Se
aprobă descărcarea de răspundere a Domnului Consilier Mugurel Mitran.
22. Se ia act de informarea privind stuația abonamentului VODAFONE de furnizare internet și a
abonamentului TELEKOM de furnizare telefonie fixă. Se constată neîndeplinirea obligațiilor
acestor furnizori începând cu data de 01.02.2019. Se reziliază contractele încheiate. Se aprobă
contractarea serviciilor de telefonie fixă și internet fibră optică furnizate de RCS-RDS.
23. Se aprobă oferta nr. dCODE-Offer-69/11.02.2019. Se aprobă achiziționarea unui server
dedicat exclusiv website-ului Baroului Timiș.
24. Se suspendă din exercitarea profesiei de avocat, Doamna vocat R.A.L., constatându-se că
înregistrează restanțe la cotizația datorată bugetului Baroului Timiș și UNBR, pe lunile
octombrie, noiembrie, decembrie 2018 și, respectiv, ianuarie 2019.
25. Se aprobă cererea de transfer din Baroul Caraș-Severin în Baroul Timiș, formulată de Doamna
Avocat Ciobotea Cristina Marcela.
26. Se aprobă cererea de transfer din Baroul Mehedinți în Baroul Timiș, formulată de Doamna
Avocat Păunescu Virginia Cecilia.
27. Se ia act de emiterea citației în dosar nr. 5/2018 - Avocat A.G.S., Comisia de Disciplină din
cadrul Baroului Timiș. Se mandatează Domnul Consilier Avocat Ionuț Pașca să reprezinte
Baroul Timiș în acest dosar.
28. Se constată suspendarea de drept din exercițiul profesiei de avocat a Domnul Avocat L.D.,
constatându-se că nu a plătit amenda de 500 lei stabilită prin Decizia Comisiei de Disciplină din
cadrul Baroului Timiș. Conform art. 88 alin. 1 lit. c) teza a doua din Legea nr. 51/1995
republicată, plata amenzii se va face în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a
hotărârii disciplinare. Neachitarea în acest termen atrage suspendarea de drept din exerciţiul
profesiei, până la achitarea sumei.
29. Se stabilește următoarea ședință a Consiliului Baroului Timiș în data de 26.02.2019, ora 14:00.

DECAN,
Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

