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CONSILIUL BAROULUI DOLJ
ŞEDINŢA DE CONSILIU DIN 09.02.2012
ORDINEA DE ZI
Nr.
I.

Rezumat
Detalii
Invitaţi:
-Av.Florea Gheorghe
-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor definitivi cu
(primit în profesie cu scutire drept de exercitare a profesiei;
de examen)
-cerere de avizare şi înregistrare cabinet individual;
-depunerea jurământului;

II.

Cereri:
-Av.Dan Daniela

-cerere de aprobare a schimbării sediului profesional;

-Av.Bărăitaru Florentina

-cerere de aprobare a schimbării sediului profesional;

-Av.Văduva Daniela Mădălina

-cerere de trecere pe Tabloul avocaţilor suspendaţi
(la cerere) al Baroului Dolj, pe perioada 06.03.2012 –
18.11.2013;

-Av.stag.Nedelcu SilviuMihail

-cerere de trecere pe Tabloul avocaţilor suspendaţi la
cerere al Baroului Dolj, începând cu 08.02.2012;

-Av.Neacşu Anda Mihaela

- solicită să se ia act de suspendarea activităţii
Cab.ind.”av. Neacşu Anda Mihaela”;

-av. def.Neacşu Anda Mihaela
şi
SCPAv. „Socoteanu&Popa –
SCA”

-cerere de avizare şi înregistrare contract de
colaborare;

- Av.Constantin Furtună

-cerere de aprobare a continuării exercitării profesiei;

Gaciu Ana-Maria
(primită în profesia de avocat,
în urma promovării
Examenului de primire în
profesia de avocat, exclusiv
pentru dobândirea calităţii de
avocat stagiar)

-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor definitivi cu
drept de exercitare a profesiei;
-cerere de avizare şi înregistrare cabinet de avocat;
-depunerea jurământului;

-„Turculeanu şi Asociaţii –
SCA” şi av.def.Radu Marin

-cerere de avizare şi înregistrare contract de
colaborare;
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-„Turculeanu şi Asociaţii –
SCA” şi av.def.Tudor Armand

-cerere de avizare şi înregistrare contract de
colaborare;

Cab.ind. „Cătălin Băncioi –
Cabinet de avocat” şi
Av.stag.Răducu Anca Mihaela

-avizare şi înregistrare contract de colaborare cu
forma de exercitare a profesiei „Cătălin Băncioi –
Cabinet de avocat”;

Vîlceanu Petrică Laurentiu

-solicită acordarea sporului de vechime, începând cu
03.01.2012, precum şi a sporului de calculator de
10% (prevăzut ca spor de toxicitate în contractul
individual de muncă);
-referat întocmit de dna ec.Pistol Anca cu privire la
acordarea sporului de vechime şi a sporului de
calculator.

Contabilitate
Ec.Anca Pistol

-referat privind reevaluarea clădirilor Vilei Themis şi
a Baroului Dolj;

Consiliul de administraţie al
Filialei Dolj a CAA

-Lista avocaţilor
profesionale;

-Judecătoria Craiova
Secţia Penală

-comunicare Încheiere de şedinţă penală, pronunţată
la data de 08.02.2012, în Dosar nr.2791/215/2012

-Casa de Asigurări a
Avocaţilor

-ne comunică Decizia nr.24 din 26.01.2012, prin care
s-a dispus pensionarea pentru limită de vârstă a
domnului av.Luca Marin;

-Curtea de Apel Craiova
Secţia aIIa Civilă
Dos.nr.19692/63/2008

-citaţie pentru T.28.02.2012, Dosar nr.19692/63/2008
în care Baroul Dolj are calitatea de apelant-reclamant,
în proces cu Savu Drăgnei Constanta, în calitate de
intimat pârât pentru Apel-pretenţii;

-Direcţia Generală a Finanţelor
Publice a jud.Dolj

-Adresa nr.2930/25.01.2012, prin care ne solicită să le
comunicăm următoarele date(nume avocat, CNP,
adresa şi venitul brut 2010).

-Av.Ion Turculeanu, Decanul
Baroului Dolj

-Biblioteca Baroului Dolj;

-Av.Ion Turculeanu, Decanul
Baroului Dolj

-informare cu privire la întâlnirea cu instanţele
judecătoreşti din 24.01.2012, la sediul Tribunalului
Dolj;

-Av.Ion Turculeanu

-stabilire ordine de zi Adunare Generală din 17 martie
2012

restanţieri

la

plata

taxelor
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-cereri şi sesizări înregistrate la
barou şi îndreptate împotriva
domnului avocat Popescu
Bogdan-Marian;

-analizarea referatului întocmit de consilierul
desemnat cu verificarea plângerilor şi sesizărilor
îndreptate împotriva domnului avocat Popescu
Bogdan-Marian;

Av.Ciolacu –Olteanu Daniel

-solicită sprijin financiar în numele drei
asist.med.Carmen Ozunu, în vârstă de 30 de ani,
diagnosticată în urmă cu 3 luni cu cancer – tumoră
nazofaringiană cu invadare intracraniană.

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