HOTĂRÂREA
CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ
nr. 6/09.03.2021
extras
Consiliul Baroului Timiș, în ședința din data de 09.03.2021, desfășurată prin videoconferință
(ZOOM) 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
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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 dezbătute în ședința de astăzi.
2. Se rati că în unanimitate procesul-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de
23.02.2021. 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 încheierea Contractului de colaborare dintre CI Mușat Alina Florina și CI
Oana Mititelu.
4. Se ia act de încheierea Actului adițional la contractul de colaborare dintre CI Cristian
Clipa și CI Cristian Faur.
5. Se ia act de cererea de reluare a activității profesionale începând cu data de 12.03.2021,
formulată de Doamna Avocat Cristina Guga.
6. Se ia act de informarea privind deținerea de către Doamna avocat Dana Diaconu a
calității de administrator cu puteri limitate la o societate, constatându-se că sunt respectate
dispozițiile legale și statutare.
7. Se aprobă cererea de înscriere în Registrul Avocaților care pot numiți Curatori formulată
de Doamna Avocat Ecaterina Mihaela Miclea.
8. Se ia act de cererea de reluare activitate începând cu data de 27.02.2021 formulată de
Doamna Avocat Roșianu Denisia Isabela.
9. Se ia act de informarea privind deciziile emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în
perioada 23.02.2021 - 09.03.2021.
10. Se ia act de informarea privind activitatea UNBR.
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11. Se aprobă încheierea contractului abonament pentru www.universuljuridic.ro pentru o
perioadă de 1 an de zile, începând cu data de 01.04.2021.
12. Se desemnează în calitate de consilier raportor Domnul Avocat Cristian Popa care va
efectua cercetarea disciplinară prealabilă la sesizarea formulată de petenta S.L.S. împotriva
Domnului Avocat B.V..
13. Se desemnează în calitate de consilier raportor Domnul Avocat Călin Bot care va efectua
cercetarea disciplinară prealabilă la sesizarea formulată de petentul B.D. împotriva
Doamnei Avocat N.L..
14. Se aprobă reparația gardului de sârmă care împrejmuiește terenul de fotbal, conform
devizului și cererii întocmite și prezentate în ședință.
15. Se aprobă scutirea Doamnei Avocat Andrada Boc de la plata contribuției lunare datorată
bugetului Baroului Timiș pe perioada aprilie 2020 - data prezentei ședințe.
16. Se aprobă scutirea de la plata contribuției lunare datorată bugetului Baroului Timiș de
către avocații care se a ă în concediu de maternitate și/sau de creștere și îngrijire a
copilului până la vârsta de 2 ani. Persoanele respective vor achita doar contribuția datorată
bugetului UNBR, în cuantum de 15 lei / lună / avocat de nitiv și de 10 lei / lună / avocat
stagiar și, respectiv, cota de contribuție lunară la Fondul Solidaritatea. Dispoziția intră în
vigoare începând cu data de 01.04.2021.
17. Se suspendă din exercitarea profesiei de avocat și se înscrie pe Tabloul Avocaților
Incompatibili din Baroul Timiș, începând cu data de 01.04.2021, Domnul Avocat Silviu
Nelu Novac.
18. Se aprobă cererea de schimbare sediu profesional al Doamnei Roșianu Denisia Isabela,
având în vedere contractul de colaborare încheiat cu CI Moțec Ștefan, constatându-se că
este legală și statutară. Se autorizează funcționarea Doamnei Roșianu Denisia Isabela la
noua adresă din Timișoara, Piața Plevnei nr. 7, jud. Timiș.
19. Se ia act de comunicarea Deciziei nr. 18/18.02.2021 a DFMT de admitere contestație și
anulare decizie de impunere.
20. Se ia act de adresa Ministerului Justiției privind stadiul procedurii de recuperare debit de la
B.K.Z. care se repartizează Domnului Consilier Avocat Cristian Popa.
21. Se ia act de prezentarea proiectului de buget realizată de Domnul Consilier Anton Iuhasz.
Acesta va prezentat și votat în cadrul Adunării Generale a Avocaților din Baroul Timiș,
conform dispozițiilor legale.
22. Se convoacă Adunarea Generală a Avocaților din Baroul Timiș pentru data de
08.04.2021/12.04.2021 (prima și a doua convocare), ședința desfășurându-se prin vot
exprimat în formă electronică, prin intermediul aplicației de vot a Baroului Timiș.
23. Se aprobă efectuarea evaluării imobilului din Văliug, jud. Caraș-Severin.
24. Se stabilește următoarea ședință a Consiliului Baroului Timiș în data de 23.03.2021,
începând cu ora 14:00, prin videoconferință ZOOM. Până la această dată, Consiliul
Baroului Timiș va putea adopta hotărâri prin vot electronic exprimat prin email sau prin
videoconferință.

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

