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CONSILIUL BAROULUI DOLJ
ŞEDINŢA DE CONSILIU DIN 07 decembrie 2017
ORDINEA DE ZI
I.
1.

Invitaţi la consiliu:
Sedinţă comună cu membrii Consiliului de administraţie al Filialei Dolj a Casei de Asigurări a
Avocaţilor:
Av.Maria Uţescu - preşedinte
Av. Alina Groza – vicepreşedinte
Av. Alina Plugărescu
Av.Ignat Claudiu
Av.Sorin Stănciulescu

2.

Acordarea Premiilor Baroului Dolj pentru anul 2017:
-Premiul ”Gheorghe Chițu” - doamnei avocat Negulescu Florica – pentru întreaga activitate în
domeniul avocaturii ;
-Premiul „Dem Stoenescu” - domnului avocat Cotora Vasile - pentru activitate remarcabilă la
promovarea profesiei şi a Baroului Dolj ;
-Premiul „Speranţa”:
1.pentru rezultate deosebite realizate în perioada stagiului profesional - avocatului stagiar cu
cel mai bun rezultat la Examenul de definitivat, sesiunea noiembrie 2017 – domnului avocat
Kazanci Eduard-Carlo;
2.pentru rezultate deosebite la Examenul de admitere în profesie, ca avocat stagiar, sesiunea
septembrie 2017 - domnului avocat Sandu Ionuţ Mădălin;

II.
1.

Informări:
Av.Lucian Bernd Săuleanu

2.

Av.Lucian Bernd Săuleanu
-informare cu privire la întâlnirea de lucru între conducerile
şi av.Cristian Diaconu- administrative ale Curţii de Apel Craiova, Tribunalului Dolj,
Florea
Judecătoriei Craiova şi Consiliului Baroului Dolj, care s-a
desfăşurat la data de 29 noiembrie 2017 la sediul Curţii de Apel
Craiova.

3

Av. Lucian Bernd Săuleanu

-rezultatele obţinute de candidaţi la Examenul de absolvire
I.N.P.P.A ;

-analiza situaţiei achitării taxei de menţinere pe tablou a
avocaţilor suspendaţi pentru anul 2017;
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4.

Av.Bogdan Mihăloiu
şi av.Mihai Popescu

-referat situaţie Vila Temis;

5.

Av. Lucian Bernd Săuleanu

-Informare privind evenimentele din decembrie 2017:
-Balul Baroului Dolj – 08.12.2017, Sala Oltenia Ballroom;
-Serbarea Crăciunului – 12.12.2017, ora 17.45 – Teatrul pentru
Copii şi Tineret Colibri Craiova;

III.
1.

Propuneri:
Av. Lucian Bernd Săuleanu

IV.
1.

Cereri:
Av.stag.Zarzără Gabriel
(Baroul Olt)

2.

Av.Radu Anina(suspendată -solicită reînscrierea pe tabloul avocaților definitivi cu drept de
pentru incompatibilitate)
exercitare a profesiei, începând cu data de 01.01.2018, având în
vedere încetarea stării de incompatibilitate;
-cerere de avizare și înregistrare cabinet de avocat;

3.

Av.Sandu Ștefan-Laurențiu

-cerere de suspendare pentru incompatibilitate, începând cu data
de 01.12.2017, ca urmare a promovării Concursului de admitere în
magistratură, desfășurat în perioada 04 iulie - 12 octombrie 2017;
-referat contabilitate;

4.

Av.Sandu Ștefan-Laurențiu
și av.Sandu Petre

-solicită virarea sumelor aferente referatelor depuse la SAJ pe
numele Sandu Ștefan Laurențiu în contul avocatului Sandu Petre.
-referat contabilitate;

5.

Av.Predoi Adrian

-solicită suspendarea pentru incompatibilitate și trecerea pe
Tabloul avocaților incompatibili, ca urmare a promovării
Concursului de admitere în magistratură, desfășurat în perioada
04 iulie - 12 octombrie 2017;
-referat contabilitate;

6.

Av.Gherlan Daria

-solicită suspendarea pentru incompatibilitate, începând cu data
de 15 decembrie 2017, având în vedere că a promovat Concursul
de admitere în magistratură, desfășurat în perioada 04 iulie - 12
octombrie 2017;

-analiză organigramă Baroul Dolj; analiză şi restrângere activitate;
prezentare referate modificări legislaţie fiscală (OUG 79/2017,
OUG 82/2017 şi HG 846/2017);

-solicită transferul în Baroul Dolj, începând cu data de 01.12.2017;
-solicită înscrierea pe Tabloul avocaţilor stagiari cu drept de
exercitare a profesiei al Baroului Dolj, având în vedere avizarea
transferului din Baroul Olt;
-cerere de avizare şi înregistrare contract de colaborare încheiat
cu «Liviu Belulescu – Cabinet de avocat » ;
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7.

Av.Mateescu Mihaela

-solicită suspendarea la cerere, în temeiul art.28 lit.d din Legea
nr.51/1995 şi trecerea pe Tabloul avocaţilor suspendaţi, începând
cu data de 01.11.2017;
-referat contabilitate;

8.

Av.Plăiașu Maria-Cristina

-solicită suspendarea la cerere, în temeiul art.28 lit.d din Legea
nr.51/1995 şi trecerea pe Tabloul avocaţilor suspendaţi, începând
cu data de 01.11.2017 până la data de 06.09.2019, pentru a
beneficia de ajutor pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă
de până 2 ani;
-referat contabilitate;

9.

Av.Chiriță Oana Maria

-solicită suspendarea la cerere, în temeiul art.28 lit.d din Legea
nr.51/1995 şi trecerea pe Tabloul avocaţilor suspendaţi, începând
cu data de 01.12.2017 până la data de 11.04.2018, pentru a
beneficia de ajutor pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă
de până 2 ani;
-referat contabilitate;

10.

SCA“Socoteanu&Popa” și
av.def.Florescu Alexandra

-Act adițional nr.1/31.10.2017 privind încetarea contractului de
colaborare nr.5/19.12.2013;

11.

Av.def.Florescu Alexandra

-cerere de avizare și înregistrare cabinet individual de avocat;

12.

Av.Nicolae
Margareta

13.

Av.Velescu-Dumitru
Cristina

14.

Av.Grecu-Trăilă
Nicolae

15.

Av.Vîlceanu
Mihaela

16.

Av.Velescu-Dumitru
Cristina

-solicită emiterea unui nou card CCBE, având în vedere schimbarea
numelui;

17.

Av.Buzata Monica Ioana

-solicită emiterea unui nou card, având în vedere schimbarea
numelui;

18.

SCA „Socoteanu&Popa” şi -Act adițional privind modificarea punctului 2 din contractul de
av.stag.Teodorescu Maria colaborare nr.1963/09.11.2017, ca urmare a schimbării numelui
Daniela(fostă Cioc)
avocatului colaborator;

Daniela -solicită aprobare pentru schimbarea denumirii cabinetului de
avocat;
-solicită aprobare pentru schimbarea denumirii cabinetului de
avocat;

Carmen- -solicită aprobare pentru schimbarea denumirii cabinetului de
avocat şi emiterea unui nou card CCBE;
Lavinia -solicită aprobare pentru schimbarea denumirii cabinetului de
avocat;
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19.

SCA “Oancea, Rădulețu și -Act adițional nr.2/13.11.2017 privind modificarea contractului de
Gherghe” și av.colaborator colaborare nr.1154/11.07.2013, ca urmare a schimbării numelui
Constantin Doina Mihaela avocatului colaborator;
(fostă Voicu)

20.

SCPA “Stancu, Răchitan și -avizare şi întregistrare convenţie de conlucrare profesională;
Asociații”
din
Baroul
Bucureşti şi Cabinet de
avocat Soreaţă Maria
Marieta din Baroul Dolj

21.

Cabinet de avocat Fuchs -Acord de conlucrare profesională;
Iudith(Baroul
Dolj)
şi
Cabinet de avocat Nicolae
Vlad Florentin (Baroul
Bucureşti)

22.

Av.Cuna Ion

23.

Av.stag.Ciontu
Constantin

24.

Av.Răduleţu
Radu Iulian

25.

Inspecţia
Judiciară -solicită relaţii în legătură cu modul de cooperare dintre domnul
Consiliul
Superior
al procuror Moţa Gheorghe Emil - din cadrul Parchetului de pe lângă
Magistraturii
Curtea de Apel Craiova şi avocaţii Baroului Dolj, precum şi cu
privire la comportamentul acestuia în exercitarea atribuţiilor
profesionale, având în vedere candidatura depusă pentru funcţia
de inspector în cadrul Inspecţiei Judiciare – Direcţia de Inspecţie
Judiciară pentru Procurori;

26.

Florea Andrei, operator -solicită aprobare pentru achiziţionarea unui copiator nou pentru
xerox
Biroul avocaţilor din cadrul Tribunalului Dolj ;

27.

Just.Nicolae Marcel

-plângerea înregistrată sub nr.1730/02.10.2017;
-referat consilier-raportor desemnat în temeiul art. 278 alin.(1) din
Statutul profesiei de avocat;

28.

Just.Iovan Cecilia

-plângere înregistrată sub nr.1663 din 20.09.2017;
-referat consilier-raportor desemnat în temeiul art. 278 alin.(1) din
Statutul profesiei de avocat;

-solicită aprobare pentru continuarea exercitării profesiei şi
menţinerea pe tabloul avocaţilor definitivi cu drept de exercitare a
profesiei, în temeiul art.61 din Statutul profesiei de avocat;
Adrian -solicită înscrierea în Registrul curatorilor speciali pentru
Judecătoria Craiova;
Sebastian -solicită emiterea unui nou card, având în vedere pierderea celui
emis anterior;
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29.

Just.Golea Ana-Maria

-plângere înregistrată sub nr.1766 din 09.10.2017;
-referat consilier-raportor desemnat în temeiul art. 278 alin.(1) din
Statutul profesiei de avocat;

30.

Just. Nicolăescu Marin

-plângere înregistrată sub nr.1511 din 30.08.2017;
-referat consilier-raportor desemnat în temeiul art. 278 alin.(1) din
Statutul profesiei de avocat;

31.

Just.Cerbu Camelia

-plângerea înregistrată sub nr.1596/12.09.2017, cu privire la
domnul avocat Tomiţă Florin George;
-referat consilier-raportor în temeiul art. 278 alin.(1) din Statutul
profesiei de avocat;

32.

UNBR

-Adresa nr.215-AUT-2017 din 28.11.2017;

33.

Wolters Kluver România

-Ofertă
Sintact/iDrept
platformă
profesională
pentru
documentarea juridică online - legislaţie, jurisprudenţă şi doctrină
juridică;

V.

Av.Lucian Bernd Săuleanu

-propunere pentru stabilirea următoarei ședințe de consiliu la data
de 18.01.2018, ora 14.00;

Avocat Lucian Bernd Săuleanu
Decanul Baroului Dolj
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