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CONSILIUL BAROULUI DOLJ
ŞEDINŢA DIN 18 martie 2021
ORDINEA DE ZI

I.

Informări:

1.

Av.Lucian Bernd Săuleanu
Av.Dragoş Nicu

-informare cu privire la desfășurarea protestului avocaților din 05.03.2021

2.

Av.Lucian Bernd Săuleanu

-informare cu privire la donație cărți de către av. Lupeanu Claudiu

3.

Av.Uțescu Maria

-răspuns Filiala Dolj a C.A.A la adresa C.A.A privind soluțiile de optimizare a
parametrilor sistemului de pensii (rata de finanțare, punctul de pensii)

4.

Comisia de
Baroului Dolj

5.

Filiala Dolj a C.A.A

II.

Propuneri:
Av.Bogdan Mihăloiu

Cenzori

a -raportul privind activitatea desfășurată și analiza execuției bugetare a
Baroului Dolj pe perioada 01.01.-31.12.2020
-tabelul privind avocații restanțieri la plata contribuțiilor profesionale

-măsuri privind exercitarea fără drept a profesiei de avocat de către
persoane care justifică apatenența la barouri din Spania

III.
1.

Cereri:
Plt.Iacob Bogdan

2.

Av.Ouatu Măcrina

- solicită aprobare pentru continuarea exercitării profesiei pe anul 2021

3.

Av.Dumitrașcu Bianca

-solicită înscrierea pe Tabloul curatorilor speciali la cele 3 instanțe din
Craiova

4.

Av.Bosneanu Alexandru

- solicită aprobare pentru continuarea exercitării profesiei pe anul 2021

5.

Av.Fuchs
Simona

6.

Av.Mihăilescu Florin
stagiar

Iudith

-solicită informații concrete cu privire la acțiunile promovate de barou
împotriva lui

Iuliana - solicită schimbare adresă a sediului profesional

-încetare colaborare cu av. Mitrică Cosmin-Cabinet de avocat
-aprobare colaborare cu av. Carmen Popa-Cabinet de avocat

7.

Av.Costache Ioana Mirela

- solicită avizarea convenției de conlucrare profesională încheiată la data
01.03.2021 cu av. Bărbulescu Marinel

8.

Av.Dinică Carmen

-solicită serviciului SAJ al Baroului Dolj să nu i se mai atribuie delegații
pentru asistența judiciară obligatorie la DIICOT-ST.CRAIOVA

9.

Av.Florescu Maria-Rodica

-solicită modificarea adresei sediului profesional începând cu data de
05.02.2021

10.

Av.Dinică Carmen

-solicită schimbarea denumirii Cabinetului individual ”Dinică Carmen” în
Cabinet individual avocat „Carmen Dinică”

11.

Av. Mariș Mihaela Doina - solicită aprobare pentru continuarea exercitării profesiei pe anul 2021
Maria

12.

Av.Paoletto Gabriel

-solicită îndreptare eroare materială intervenită în cuprinsul deciziei nr.12
din 14.01.2021

13.

Av.Clima Viorica

-solicită avizarea actului adițional la contractul de colaborare încheiat între
S.C.A Zamfirescu Racoti Vasile&Partners și av.Clima Viorica

14.

Av.Pîrvu Sandu Elena

-solicită modificarea numelui pe TAD ca urmare a căsătoriei

15.

Av.Diaconu Florin

-solicită avizarea actului adițional de modificare a statutului societății civile
de avocați ”Cionoiu și Diaconu”

16.

Av.Pădeanu Marin

-solicită ridicarea măsurii suspendării pentru incompatibilitate începând cu
data de 18.03.2021

17.

Av.Spînu Lorela

-solicită aprobare pentru înființarea unui birou de lucru începând cu
01.02.2021

18.

Serviciul Contabilitate

-activitate xerox Curtea de Apel Craiova, act adițional la CIM Armășelu
Adrian Cătălin

19.

Av.Diaconu-Florea Cristian

-solicită aprobare pentru înființarea unui birou de lucru începând cu data
de 18.03.2021

20.

Av.Sfîrnă Ion Daniel

-solicită aprobare pentru predare catedră la universitate cu ½ de normă

21.

Universul Juridic

-prelungire contract achiziție abonament conferințe on line

IV.
1.

Plângeri:
SC Riviorad Comex SRL

2.

Just.Bălășescu Mihaela

-sesizare înregistrată sub nr.87/19.01.2021 împotriva domnului avocat
Lupeanu Claudiu
-referat consilier-raportor

3.

Just.Luchici Ioana

-plângere împotriva deciziei decanului de restituire onorariu
-referat consilier-raportor

4.

Just.Constantin Gabriela

-plângere disciplinară împotriva doamnei avocat Grecu Nicoleta Iuliana
-referat consilier - raportor

5

Just.Pătrană Liviu
Pătrană Ștefan

-plângere disciplinară împotriva doamnei avocat Grecu Nicoleta Iuliana
-referat consilier - raportor

6

Just.Tudoraşcu Elena

-sesizare înregistrată sub nr.1763/04.12.2020 împotriva doamnei avocat
Udrea Jeana
-referat consilier-raportor

7

Just.Piciu Mihai

-sesizare înregistrată sub nr.50/12.01.2021 împotriva avocatului Axente
Stelian
-referat consilier-raportor

V.

Av.Lucian Bernd Săuleanu

-propunere pentru stabilirea următoarei ședințe de consiliu la data de
15.04.2021, ora 14.00

-sesizare înregistrată sub nr.80/15.01.2021 împotriva doamnei avocat
Ciobanu Narcisa
-referat consilier-raportor

Av. Lucian Bernd Săuleanu
Decanul Baroului Dolj

