HOTĂRÂREA
CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ
nr. 15/26.05.2020
extras
Consiliul Baroului Timiș, în ședința din data de 26.05.2020, 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 12.05.2020. 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 constată că cererea de schimbare a adresei sediului profesional al CI Erdelean Cristina
este legală și statutară. Se autorizează funcționarea CI Erdelean Cristina la noua adresă
din Dumbrăvița, str. Toledo nr. 5, jud. Timiș.
4. Se constată că cererea de schimbare a adresei sediului profesional al CI Stan AnamariaGrigoruța este legală și statutară. Se autorizează funcționarea CI Stan AnamariaGrigoruța la noua adresă din Timișoara, str. Palanca nr. 4, et. 1, ap. 5, jud. Timiș.
5. Se aprobă cererea de reînscriere pe Tabloul Avocaților cu drept de exercitare a profesiei
formulată de Domnul Avocat Tatu Ovidiu, începând cu data de 26.05.2020.
6. Se aprobă cererea de reluare a activității formulată de Doamna Avocat Maria Tuca,
începând cu data de 01.06.2020 (revenire din concediul de creștere și îngrijire copil).
7. Se ia act de actele încheiate de SCPA Ligia Cătuna și Asociații.
8. Se ia act de renunțarea Doamnei Avocat Laura Brehar la cererea de suspendare din
exercitarea profesiei de avocat.
9. Se ia act de încheierea Actului adițional la contractul de colaborare dintre CI Covaci
Răzvan și Avocat Cristina Șeitan.
10.Se ia act de încheierea Actului adițional la contractul de colaborare dintre CI Covaci
Răzvan și Avocat Bura Bianca Iasmina Alexandra.

11.Se aprobă cererea de intrare în concediu de creștere copil până la vârsta de 2 ani,
începând cu data de 01.06.2020, formulată de Doamna Avocat Murariu Roxana
Angelica.
12.Se aprobă cererea de înscriere în Registrul Avocaților care pot fi desemnați curatori
speciali, formulată de Doamna Avocat Ramina Selejan.
13.Se ia act de încheierea Actului adițional la convenția de conlucrare dintre CI Nicolina
Nicoară și CI Simona Timiș.
14.Se ia act de încheierea Actului adițional la contractul de colaborare încheiat între SCPA
Maier, Ciucur și Asociații și Avocat stagiar Bucur Mălina Camelia, având ca obiect
suspendarea contractului începând cu data de 17.03.2020 și până la ridicarea stării de
urgență. Perioada stagiului avocatului colaborator se va prelungi în mod corespunzător cu
perioada suspendării.
15.Se ia act de încheierea Actului constitutiv al societății TOPGOODS PRO S.R.L., în care
Domnul Avocat Paul Finta are calitatea de administrator cu puteri limitate. Se constată că
sunt respectate dispozițiile Legii nr. 51/1995 republicată și ale Statutului Profesiei de
Avocat.
16.Se constată că cererea de avizare a schimbării adresei sediului profesional secundar al
Cristina MICLE – Cabinet de avocat este legală și statutară. Se autorizează funcționarea
sediului profesional secundar al Cristina MICLE – Cabinet de avocat la adresa Sînmihaiu
Român, nr. 366/A, jud. Timiș.
17.Se ia act de Deciziile emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea derulată în perioada
12.05.2020 - 26.05.2020.
18.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.
19.Se constată depunerea jurământului profesional de către următorii avocați stagiari (cu
indicarea formelor de exercitare a profesiei avocaților coordonatori):
19.1.Avocat Ștefan-Adrian Ruja - CI Onița-Mârșu Mihaela Anișoara.
19.2.Avocat Alexandra Martin - CI Eugen Boeru.
19.3.Avocat Aurora Elena Codreș - CI Pușa Alexandru Cătălin.
19.4.Avocat Radu Vasile Bârgău - CI Stan Anamaria Grigoruța.
19.5.Avocat Răzvan Dumitru Stanciu - CI Clipa Cristian.
20.Se aprobă achiziția de lemne pentru Vila de la Văliug, în valoare de 3.500 lei, sumă care
va fi suportată în cote egale de 1/2 de Baroul Timiș și Filiala Timiș a CAA.
21.Se stabilește programul casieriei Baroului Timiș zilnic, între orele 8:00 - 14:30, începând
cu data de 27.05.2020.
22.Se aprobă achiziția unei mașini de numărat bani, pentru uzul casieriei.

23.Se ia act de prezentarea indicatorilor financiari realizată de Domnul Avocat Anton Iuhasz.
24. Se stabilește următoarea ședință a Consiliului Baroului Timiș în data de 09.06.2020,
începând cu ora 14:00, la sediul Baroului Timiș.
25.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.
26.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

