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CONSILIUL BAROULUI DOLJ
ŞEDINŢA DE CONSILIU DIN 06.09.2012
ORDINEA DE ZI
Nr.
I.
1.

Rezumat
Invitati:
Av.Cioană Dan

Detalii

2.

Av.Ciobanu Oana Mirela

-în legătură cu Adresa Judecătoriei Craiova, înregistrată la
noi sub nr.860/29.05.2012;

3.

Av.Boboşilă Marian
Av.Şchiopu Cătălin

-în legătură cu plângerea formulată de just.Grosu Mirela
Teodora;

4.

Av.Popescu Carmen

-în legătură cu cererea formulată de just.Busuioc Ilie prin
care solicită restituirea onorariului achitat în cuantum de
1000 lei;

5.

Av.Ion-Şerban Constantin

-în legătură cu plângerea formulată de just.Uşurelu
Dumitru(referat avocat);
-în legătură cu plângerea formulată de just.Boncu
Ioana(referat avocat);

6.

Av.Cojocaru Alina

7.

Av.Udrea Jeana

-în legătură cu cererea formulată de just.Drăgoi Ion, prin
care ne solicită sprijin în vederea recuperării sumei de
1650 lei din onorariul achitat av.Cojocaru Alina, a cărei
restituire a fost dispusă de către Decanul Baroului Dolj;
-în legătură cu cererea formulată de just.Becheru Floarea
privind restituirea onorariului achitat

8.

Av.Cioroianu
Ciprian
Av.îndrumător
Tumbăr Lavinia

9.

Nicolescu Ionel
(administrator
S.C.Themis)

-referitor la Adresa Tribunalului Dolj Secţia I Civilă;

Ionuț - în legătură cu prezența dlui av.stag.Cioroianu Ionuț
Ciprian într-un dosar aflat pe rolul Curții de Apel(pentru
Toma- susținerea unei cereri de amânare);

-Referitor la situația financiară a Vilei Themis;

II.
1.

CERERI
Cab.Av.Alina Plugărescu
și Cab.av.Rodica Radu –
Cabinete grupate

-solicită să se ia act de Convenția de încetare
a Contractului de grupare a cabinetelor;

2

Av.Plugărescu Alina

-solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional;
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3

Av.Radu Rodica

-solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional;

4

Av.Stoica Daiana

-solicită trecerea pe Tabloul avocaţilor suspendaţi pentru
incompatibilitate, începând cu 10.07.2012;

5

SCA„Turculeanu
Asociații”

și -solicită să se ia act de încetarea contractului de colaborare
încheiat cu av.Popescu Cătălin Marian;

6

SCA„Turculeanu
Asociații”

și -solicită să se ia act de încetarea contractului de conlucrare
profesională încheiat cu forma de exercitare a profesiei
”Tudor Armand Felix - Cabinet de avocat”

7

SCA„Turculeanu
și -avizare și înregistrare contract de conlucrare profesională;
Asociații”
și
Cabinet de avocat ”Bălașa
Ana Livia”(Baroul Olt)

8

SCA„Turculeanu
și -avizare și înregistrare contract de conlucrare profesională;
Asociații”
și
Cabinet
individual
”av.Olaru Florin”(Baroul
Gorj)

9

Av. Golumbeanu Elena

-solicită trecerea pe Tabloul avocaţilor suspendaţi pentru
incompatibilitate, începând cu 16.07.2012;

10

Av.Oprișan Nicoleta
Cristina

-solicită trecerea pe Tabloul avocaților suspendați
la cerere, începând cu 13.09.2012 până la 01.08.2013,
pentru a putea beneficia de ajutor pentru creșterea și
îngrijirea copilului;

11

Av.Gherlan Daria

-solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional;

12

Av.Cismaru Raluca

-solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional;

13

Av.Ciolacu Daniela
Georgeta(suspendată la
cerere)

-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu
drept de exercitare a profesiei, începând cu 01.09.2012;

14

Av.def.Milosan Ana
Maria(Baroul Olt)

-solicită aprobarea transferului din Baroul Olt în Baroul
Dolj;

15

Av.Acrivopol Bianca

-solicită înscrierea în lista de arbitri;

16

Av.Troponete Maria

-solicită înscrierea în lista de arbitri;

17

Av.Pătru Ileana

-solicită înscrierea în lista de arbitri;
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18

Av.Gună Cristina(fostă
Cocîlnău)

-solicită aprobare pentru schimbarea denumirii cabinetului
individual;

19

Av.stag.Blejdea Elena
Mihaela

-renunţare la cererea privind acordarea bursei de studiu
pentru stagiul de practică organizat de Baroul din
Paris(oct-nov.2012);

20

Av.Ciocoiu
Florin(susp.pentru neplata
taxelor profesionale)

-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu
drept de exercitare a profesiei, începând cu data de
27.08.2012;

21

Av.Oane Ilona

-solicită aprobare pentru mutarea din grupa de avocaţi
definitivi nr. 7 din cadrul SAJ în grupa nr.3;

22

Av.Geamănu
Gheorghe(Baroul Olt)

-solicită aprobare pentru înfiinţarea unui sediu secundar pe
raza Baroului Dolj;

23

Av.Panait
Iancu(susp.pentru neplata
taxelor profesionale)

-solicită eşalonarea datoriei şi posibilitatea de a o plăti în
rate din pensie;

24

UNBR

-ne remite petiţia formulată de just.Florea Liliana
îndreptată împotriva av.Olaru Claudiu în vederea
soluţionării în temeiul art.56 din Legea nr.51/1995;

25

UNBR

-ne transmite Adresa nr.81969/07.08.2012 a Ministerului
Justiţiei privind majorarea bugetului MJ în urma
rectificării bugetare cu privire la rectificarea bugetului de
stat pe anul 2012;

26

Bădiţă Alin(salariat al
Baroului Dolj)

-solicită acordarea sporului de vechime de 10%;

27

SC Euro Construct SRL
şi SC Themis SRL

-proces-verbal de predare primire a lucrărilor executate la
Vila Themis(contrucţia „Sala de mese şi bucătărie”);

28

Examenul de primire în
profesia de avocat,
ses.oct.2012

-organizare;

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