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CONSILIUL BAROULUI DOLJ
ŞEDINŢA DE CONSILIU DIN 03.11.2011

ORDINEA DE ZI
Nr.
I.

Rezumat
Cereri:
-Av.Dascălu Alina-Mihaela
Baroul Mehedinţi

Detalii
-cerere de aprobare a transferului din Baroul
Mehedinţi în Baroul Dolj;
-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor definitivi cu
drept de exercitare a profesiei al Baroului Dolj;
-cerere de avizare şi înregistrare cabinet individual;

Soluţia:S-au aprobat
-Av.Popescu(fostă Ivancu)
-cerere de trecere pe Tabloul avocaţilor suspendaţi
Petria-Marcela
pentru incompatibilitate al Baroului Dolj;
Soluţia:S-a amânat soluţionarea
-Av.Trifan Luminiţa
-cerere de trecere pe Tabloul avocaţilor suspendaţi
pentru incompatibilitate;
Soluţia:S-a aprobat
-Av.Popescu Simona
-cerere de repartizare cauze din oficiu în cuantum de
minimum 1500 lei lunar;
Soluţia:S-a aprobat
-Av.Mitre Laurenţiu
-cerere de aprobare a schimbării sediului profesional;
Soluţia:S-a aprobat
-Av.Petre-Ştefănescu Daniela - cerere de aprobare a schimbării sediului profesional;
Carmen
Soluţia:S-a aprobat
-Av.Florea Camelia
-cerere de aprobare a schimbării denumirii cabinetului
Nicoleta(fostă Mitroescu)
individual;
Soluţia:S-a aprobat
Cabinet Individual
-cerere de avizare şi înregistrare contract de
av.Dumitraşcu Bianca
colaborare;
şi av.Enoiu Carmen
Soluţia:S-a aprobat
-„Calotă, Ghiţă şi Asociaţii – -cerere de avizare şi înregistrare contract de
SCA” şi av.Giorgi Mircea
colaborare;
Cristian
Soluţia:S-a aprobat
-Av.Pădeanu Elena
-cerere de aprobare a continuării exercitării profesiei;
Soluţia:S-a aprobat
-Av.Mocanu Constantin
-cerere de aprobare a continuării exercitării profesiei;
Soluţia:S-a aprobat
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- Av.Ouatu Macrina-Lia
- cerere de aprobare a continuării exercitării profesiei;
Soluţia:S-a aprobat
-Av.Moise Adrian Cristian
-cerere de acceptare donaţie-carte, reviste;
Soluţia:S-a aprobat
-av.Mocanu Gheorghe
-cerere de reînscriere pe Tabloul avocaţilor definitivi
Claudiu(suspendat pentru
cu drept de exercitare a profesiei;
neplata taxelor profesionale)
Soluţia:S-a aprobat
-dl.Nicolescu Ionel
-cerere de majorare a salariului;
Administrator Vila Themis
Soluţia:S-a amânat soluţionarea
-Sîrbu Andreea Veronica
-solicită să se ia act de suspendarea activităţii
Cab.ind.”av.Sîrbu Andreea-Veronica”;
Soluţia:S-a luat act
-av.Sîrbu Andreea Veronica
-cerere de avizare şi înregistrare contract de
şi
colaborare;
SCPAv. „Socoteanu&Popa –
SCA”
Soluţia:S-a aprobat
-Casa de Asigurări a
-Decizia nr.209/19.10.2011 prin care s-a dispus
Avocaţilor
încetarea plăţii pensiei lunare a dlui av.Dospina
Nicolae, începând cu data de 01.12.2010;
Soluţia:S-a luat act de decizie
-Casa de Asigurări a
-Decizia nr.210/19.10.2011 prin care a fost anulată
Avocaţilor
Decizia nr.21/18.01.2011 privind pensionarea pentru
retragerea definitivă din profesie a dlui
av.Protopopescu Tudor, începând cu data de
01.01.2011;
Soluţia:S-a luat act de decizie
-av.Protopopescu Tudor
-solicită să fie scutit de plata sumei de 3000 lei ce
reprezintă taxă de înscriere pe Tabloul avocaţilor
definitivi cu drept de exercitare a profesiei;
Soluţia:S-a respins cererea cu majoritate de voturi
-SC MLTR Consulting SRL
-Ofertă preţ pentru instalaţie utilizare gaze naturale la
sediul baroului;
Soluţia:S-a luat act
-Comisia de Cenzori a
-Proces-verbal din 21.10.2011;
Baroului Dolj
Soluţia:S-a luat act
-BRD-Group Societe
-„ofertă personalizată privind convenţia de plată
Generale
pentru drepturi băneşti cuvenite colaboratorilor”
către Baroul Dolj
Soluţia:Cu majoritate de voturi, s-a hotărât ca începând cu 01.01.2012 toate
plăţile privind salarii, indemnizaţii, onorarii din oficii se vor face într-un cont
bancar aparţinând beneficiarului sumei.
-SAJ
-Situaţia sumelor încasate din oficii de către avocaţii
înscrişi în Registrul de asistenţă judiciară în perioada
01.01.2011 – la zi;
-Analiză la care participă responsabilii SAJ: Băileşti,
Calafat, Filiaşi şi Segarcea;
Soluţia:S-a luat act
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-Decanul Baroului Dolj

-Calendarul de evenimente ale Baroului Dolj pentru
anul 2012(propunere);
Soluţia:S-a aprobat calendarul de evenimente ale Baroului Dolj pentru 2012,
urmând a fi publicat.
-Decanul Baroului Dolj
-Asocierea Baroului Dolj cu Baroul Linz –
Austria(propunere);
Soluţia:S-a aprobat invitarea reprezentanţilor Baroului Linz Austria de asociere
cu Baroul Dolj; s-a hotărât invitarea reprezentanţilor Baroului Linz Austria la
sărbătoarea Baroului Dolj ce va fi organizată cu ocazia Zilei Avocatului Român
din anul 2012
-Decanul Baroului Dolj
-Acordarea premiilor Baroului Dolj pentru anul
2011(propunere);
Soluţia:S-a aprobat propunerea de deschidere a procedurii de acordare a
premiilor Baroului Dolj pentru anul 2011
-Decanul Baroului Dolj
-Organizarea
serbării
„Pomul
de
Crăciun
2011”(propunere);
Soluţia:S-a aprobat plata sumei necesare organizării Serbării Pomul de Crăciun
2011 în ziua de 21 decembrie 2011, conform referatului serviciului Contabilitate.
-Decanul Baroului Dolj
-Realizare pliante de prezentare(Baroul Dolj, Filiala
Dolj a CAA, SAJ, Centrul Teritorial Craiova al
INPPA, Vila Themis, Ghidul de beneficii al
avocaţilor din Baroul Dolj - propunere);
Soluţia:S-a aprobat propunerea de realizare de pliante de prezentare(Baroul
Dolj, Filiala Dolj a CAA, SAJ, Centrul Teritorial Craiova al INPPA, Vila
Themis)
-UNBR
-Se reaminteşte că:
Adresa nr.1899/18.X.2011
-în conformitate cu prev.art.26 alin.4 din Legea
nr.51/1995 republicată, barourile au dreptul la acţiune
împotriva persoanei fizice sau juridice care exercită
fără drept profesia de avocat;
-art.60, alin.6 din Legea nr.51/1995 republicată
incriminează folosirea fără drept a denumirilor şi
însemnelor specifice profesiei în alte condiţii decât
cele prevăzute de lege
Soluţia:S-a luat act
Alte hotărâri adoptate de Consiliul Baroului Dolj în şedinţa din 03.11.2011:
-organizarea în ultima sâmbătă a lunii martie a fiecărui an a evenimentului „Ziua porţilor
deschise” pentru studenţi ai facultăţilor de drept;
-trimiterea la instanţele şi parchetele din jud.Dolj, precum şi la posturile de poliţie din oraşele
jud.Dolj a setului de hotărâri judecătoreşti trimise de UNBR privind desfiinţarea Baroului
Constituţional;
-începerea la 15.11.2011 a campaniei „Fii bun şi dăruieşte de Crăciun!”.
-sfiinţarea sediului renovat al Baroului Dolj;
-pregătirea întâlnirii trimestriale a conducerii baroului cu conducerea instanţelor de judecată
din mun.Craiova, conform Protocolului încheiat la data de 28.02.2011;
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-dotarea biroului avocaţilor din incinta Tribunalului Dolj cu calculator şi imprimantă;
-pregătirea apariţiei numărului următor al revistei Justiţia;
-desemnarea avocaţilor referenţi şi repartizarea pe SAJ astfel:
-av.Pirlogea Daniel – SAJ Craiova;
-av.Diaconu-Florea Cristian – SAJ Filiaşi;
-av.Bercea Adrian – SAJ Băileşti;
-av.Petrescu Cristiana – SAJ Segarcea;
-av.Grăjdan Daniela – SAJ Calafat;
-s-a aprobat cererea dlui av.stag.Nedelcu Silviu Mihail de amânare a susţinerii examenului de
dobândire a titlului profesional de avocat definitiv;
-s-a luat act de un număr de 8 convenţii de conlucrare profesională, încheiate de SCPRL
„Săuleanu şi asociaţii” cu forme de exercitare a profesiei înscrise pe Tabloul avocaţilor din
alte barouri;

Prof.univ.dr.
Ion Turculeanu
Avocat
Decanul Baroului Dolj
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