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CONSILIUL BAROULUI DOLJ
ŞEDINŢA DE CONSILIU DIN 10.10.2013
ORDINEA DE ZI

Nr.
1

2

Rezumat
Informare
Av.Ion Turculeanu
Decanul Baroului Dolj

Detalii

Av.Ion Turculeanu
Decanul Baroului Dolj

-informare cu privire la desfășurarea primul Congres
Internațional al Avocaților, găzduit de Baroul Cluj
împreună cu Federația Barourilor Europene – FBE, ce
se va desfășura în perioada 17-19 octombrie 2013 la
Cluj-Napoca;

-informare cu privire la incidentele procedurale
determinate de aplicarea incorectă a dispozițiilor Noului
Cod de Procedura Civilă privind regularizarea cererilor;

Cereri:
3

Cabinet individual ”Carmen
Popa-Drăghia – Cabinet de
avocat” și Cabinet individual
”Pârvulețu Monica-Ioana –
Cabinet de avocat”

-solicită avizarea și înregistrarea Contractului de
conlucrare încheiat între Cabinet individual ”Carmen
Popa-Drăghia – Cabinet de avocat” și Cabinet
individual ”Pârvulețu Monica-Ioana – Cabinet de
avocat”;

4

Cabinet
individual”M.GornoviceanuCabinet de avocat” și avocat
Guran Eugen

-solicită avizarea și înregistrarea Contractului de
colaborare încheiat între Cabinet individual ”M.
Gornoviceanu - Cabinet de avocat” și avocat Guran
Eugen

5

Cabinet
individual”M.GornoviceanuCabinet de avocat” și avocat
Dîlgoci Mariana-Alina

-solicită avizarea și înregistrarea Contractului de
colaborare încheiat între Cabinet individual ”M.
Gornoviceanu - Cabinet de avocat” și avocat Dîlgoci
Mariana-Alina;

6

Cabinet individual”Popa
Florea - Cabinet de avocat”
și avocat stagiar Posmac
Oana-Luiza-Petruța

-solicită avizarea și înregistrarea Contractului de
colaborare încheiat între Cabinet individual ”Popa
Florea - Cabinet de avocat” și avocat stagiar Posmac
Oana-Luiza-Petruța;

7

Av.Văcărescu AdrianaMagdalena (suspendată
pentru neplata taxelor
profesionale)

- solicită reînscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu
drept de exercitare a profesiei, ca urmare a achitării
taxelor profesionale restante, a penalităților aferente și a
taxei de reînscriere, începând cu data de 13.09.2013;

Membru al
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8

Av.Văcărescu AdrianaMagdalena

-solicită avizarea transferului din Baroul Dolj în Baroul
Mehedinți;

9

Av.Tudor Lavinia-Mihaela

- solicită trecerea pe Tabloul avocaților suspendați
pentru incompatibilitate, începând cu data de
01.10.2013;

10

Av.Tudor Ionuț-Daniel

-cerere avizare și înregistrare cabinet individual,
începând cu data de 01.10.2013;

11

Av.Zaharia Alexandru

-solicită aprobare
profesional;

pentru

schimbarea

sediului

12

Av.Lincă Marian-Cosmin

-solicită aprobare
profesional;

pentru

schimbarea

sediului

13

Av.Vintilă Gheorghe

-solicită aprobare
profesional;

pentru

schimbarea

sediului

14

Av.Catană Vasile Bogdan

-solicită aprobare
profesional;

pentru

schimbarea

sediului

15

Av.Tomiță Paul(pensionat
pentru limită de vârstă)

-solicită să se ia act de renunțarea la exercițiul profesiei
de avocat și radierea de pe Tabloul avocaților definitivi
cu drept de exercitare a profesiei, începând cu data de
01.05.2013, în vederea pensionării pentru retragere
definitivă;

16

Șelea Cristiana(soția fostului
av.Șelea Ionică)

- solicită radierea de pe Tabloul avocaților definitivi cu
drept de exercitare a profesiei a av.Șelea Ionică ca
urmare a decesului, începând cu data de 04.09.2013;

17

Av.Lixandru Horia-Alexe

-cerere de aprobare a transferului din Baroul Olt;
-cerere de înscriere pe Tabloul avocaților definitivi cu
drept de exercitare a profesiei al Baroului Dolj;

18

Diverse:
SAJ

-analiza sistemului de repartizare a oficiilor

19

Casa de Asigurări a
Avocaților

-Decizia nr.218 din 24.09.2013 a Consiliului Casei de
Asigurări a Avocaților prin care s-a dispus pensionarea
pentru invaliditate gradul 2 REVIZUIBIL a doamnei
avocat Pătru Ileana-Anca, începând cu data de
12.09.2013;

20

Filiala Dolj a Casei de
Asigurări a Avocaților

-lista cu avocații restanțieri la plata cotelor profesionale
la data de 12.09.2013, actualizată la data de 09.10.2013;

21

Popescu Cristina

-solicită sprijin în vederea soluționării unor probleme
întâmpinate cu av.Tomiță Florin George;
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22

Just. Stoian Ivena

-Contestație împotriva deciziei decanului Baroului Dolj
prin care s-a respins cererea de restituire a onorariului
achitat domnului avocat Tomiță Florin George(reluarea
discuției);
-referatul consilierului desemnat cu verificarea
contestaţiei;

23

Economist Rusu Anca

-Referat privind salarizarea domnului Bădiță Alin
Constantin pentru contractul cu normă întreagă de lucru;

24

Baroul Dolj și ELSA

-Stagiul de parctică pentru studenți ”O saptamână
avocat”- cea de-a treia ediție (14 octombrie – 17
noiembrie);

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