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CONSILIUL BAROULUI DOLJ
ŞEDINŢA DE CONSILIU DIN 05 decembrie 2013
ORDINEA DE ZI
Nr.
I.
1

II.
1

Rezumat
Detalii
Invitați:
Av.Elena Gheară, responsabil Biroul SAJ Filiași
Av.Anca Bogdan, responsabil Biroul SAJ Băilești
Av.Ionel Catană, responsabil Biroul SAJ Calafat
Av.Ianoși Archir, responsabil SAJ Segarcea
Depunere jurământ:
Avocat stagiar
-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor stagiari cu drept
Bogheanu Adriana Mirela de exercitare a profesiei;
-cerere de avizare şi înregistrare contract de colaborare
încheiat cu forma de exercitare a profesiei cu denumirea
”Gică Băloi – Cabinet de avocat”,
-depunerea jurământului;

2

Avocat stagiar
Cîrpici Andrei-Ștefan

-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor stagiari cu drept
de exercitare a profesiei;
-cerere de avizare şi înregistrare contract de colaborare
încheiat cu forma de exercitare a profesiei cu denumirea
”Fuchs Iudith – Cabinet de avocat”;
-depunerea jurământului;

3

Avocat stagiar
Filimon Lavinia Anca

-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor stagiari cu drept
de exercitare a profesiei;
-cerere de avizare şi înregistrare contract de colaborare
încheiat cu forma de exercitare a profesiei cu denumirea
” Dana Babov – Cabinet de avocat”;
-depunerea jurământului;

III.
1

Cereri:
Avocat stagiar
Lixandru Horia Alexe

2

Avocat Nedelcu Daniela

-cerere de transfer din Baroul Olt în Baroul Dolj;
-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor stagiari cu drept
de exercitare a profesiei;
-cerere de avizare şi înregistrare contract de colaborare
încheiat cu forma de exercitare a profesiei cu denumirea
”Radu Marinescu – Cabinet de avocat”;
-cerere de aprobare pentru schimbarea sediului profesional;

Membru al

1

3

Avocat Dîlgoci Mariana
Alina

-cerere de avizare și înregistrare cabinet individual;

4

Avocat Șerban Caliopi

-solicită trecerea pe tabloul avocaților suspendați pentru
incompatibilitate, începând cu data 20.11.2013;

5

Avocat Cîrstea Petre

-solicită trecerea pe tabloul avocaților suspendați la cerere,
începând cu data 01.12.2013;

6

Avocat Moraru Claudiu
Ionuț

-cerere de avizare a transferului din Baroul Dolj în Baroul
București;

7

Avocat Cojocaru Virginia

-cerere de avizare a transferului din Baroul Dolj în Baroul
București;

8

Avocat Babov Dana
Georgeta

-solicită să se ia act de încetarea contractului de colaborare
încheiat cu avocat stagiar Puchiu Simona, în urma
dobândirii de către aceasta a calității de avocat
incompatibil;

9

Cabinet de avocat ”Radu
Marinescu” și
Cabinet de avocat
”Arabella Denise Ionescu”

-avizare și înregistrare contract de conlucrare profesională;

10

Cabinet de avocat ”Icu
Mihai” și av.def.Dascălu
Adriana Constanța

-avizare și înregistrare contract de colaborare;

11

Cabinet de avocat ”Icu
Mihai” și av.def.Popescu
Constantin Mihai

-cerere de avizare și înregistrare contract de colaborare;

12

Av.Filip Irina(suspendată -solicită prelungirea suspendării la cerere până la împlinirea
până la data de
vârstei de 2 ani a copilului, respectiv data de 12.12.2014;
12.12.2013 pentru
concediu de creștere și
îngrijire copil în vârstă de
până la 1 an)

13

Avocat Belu Constantin
-cerere de menținere pe Tabloul avocaților definitivi cu drept
(pensionat pentru limită de de exercitare a profesiei;
vârstă)

14

Avocat Dumitru Cristian
-cerere de menținere pe Tabloul avocaților definitivi cu
(pensionat pentru limită de drept de exercitare a profesiei;
vârstă)

Membru al

2

15

Avocat Băloi Gică
-cerere de menținere pe Tabloul avocaților definitivi cu
(pensionat pentru limită de drept de exercitare a profesiei;
vârstă)

16

Avocat Ouatu Macrina -cerere de menținere pe Tabloul avocaților definitivi cu
Lia (pensionat pentru drept de exercitare a profesiei;
limită de vârstă)

17

Avocat Dospina Nicolae

-cerere de radiere de pe Tabloul avocaților definitivi cu
drept de exercitare a profesiei, începând cu data de
01.01.2014, în vederea plății pensiei pentru retragere
definitivă din profesie;

18

Av.Șuiu Alin Ionuț

-depune dovada renunțării la funcția de Președinte a
Consiliului de Administrație a S.C.Compania de Apă
Oltenia S.A., începând cu data de 20.11.2013;

IV.
1

Diverse
Casa
de
a Avocaților

2

Casa
de
a Avocaților

3

Casa de
Avocaților

4

UNBR

-ne transmite propunerea Baroului București discutată în
ședința Comisiei Permanente a U.N.B.R. din
6-7 septembrie 2013 privind implementarea la nivel
național a unui proiect având ca obiect popularizarea în
rândul avocaților a Noului Cod Penal și a Noului Cod de
Procedură Penală și aprofundarea acestora;

5

UNBR

-Decizia nr.773/26.10.2013 a Consiliului UNBR(cu
caracter interpretativ)despre aplicarea corectă a
prevederilor art.66 lit.p din Legea 51/1995, republicată și
ale art.281 alin.1 din Statutul profesiei de avocat;

6

Contabilitate
Ec.Anca Rusu

-prezentarea situației financiare a Baroului Dolj la 30
noiembrie 2013;

7

Contabilitate
Ec.Anca Rusu

-Inventarierea Baroului Dolj;
-Inventarierea Vilei Themis;

Asigurări -Decizia nr.241/25.10.2013 prin care s-a dispus
pensionarea pentru limită de vârstă a domnului avocat
Dumitru Cristian, începând cu data de 11.09.2013;
Asigurări -Decizia nr.271/15.11.2013 prin care s-a dispus
pensionarea pentru limită de vârstă a domnului avocat
Băloi Gică, începând cu data de 02.11.2013;
Asigurări

a

-Decizia nr.268/15.11.2013 prin care s-a dispus
pensionarea pentru retragere definitivă din profesie prin
adăugarea stagiului de cotizare după pensionare a doamnei
avocat Iorgulescu Irinel, începând cu data de 01.11.2013;

Membru al

3

8

Contabilitate
Ec.Anca Rusu

-referat privind bugetul pentru Serbarea de Crăciun 2013 ;
-referat privind bugetul pentru Balul avocaților 2013;

9

Contabilitate
Ec.Anca Rusu

-referat privind acordarea celui de-al 13-lea salariu pentru
salariații Baroului Dolj ;

10

Av.Ion Turculeanu,
Decanul Baroului Dolj

-proces-verbal de recepție a lucrărilor de amenajare
terasei și a mobilierului pentru biblioteca baroului ;

11

Av.Ion Turculeanu
Decanul Baroului Dolj

-premiile Baroului Dolj(propuneri);

12

Av.Ion Turculeanu
Decanul Baroului Dolj

-revista Baroului Dolj;

13

Av.Ion Turculeanu
Decanul Baroului Dolj

-cu privire la raporturile cu instanțele de judecată;

14

Av.Ion Turculeanu
Decanul Baroului Dolj

-informare cu privire la conferința cu tema ”Probleme
privind aplicarea Noului Cod Penal și a Noul Cod de
Procedură Penală”, ce se va desfășura la Târgu-Jiu, la data
de 14 decembrie 2013, organizată de UNBR, Centrul
INPPA Craiova în colaborare cu Baroul Dolj și Baroul
Gorj, în parteneriat cu editura Universul Juridic;

15

Av.Dumitrescu Sorina

-referitor la modalitatea de distribuire a oficiilor la SAJ
Băilești;

16

Av.Sandu Petre

-referitor problema reducerii onorariilor din oficiu pentru
avocați într-un dosar aflat pe rolul Curții de Apel Craiova;

17

Serviciul de
Judiciară Dolj

Asistență

a

-analiza situației privind repartizarea oficiilor;

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

Membru al

4

