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CONSILIUL BAROULUI DOLJ
ŞEDINŢA DIN 17 iunie 2021

I.
1.

Informări:
Av.Turculeanu Ion
Av.Lucian Bernd Săuleanu
Av.Dragoş Nicu

-informare cu privire la Congresul avocaților din data de 25-26 iunie
2021; discuții pe marginea materialelor Congresului cu consilierii și
delegații Baroului Dolj

2.

Av.Lucian Bernd Săuleanu
Av.Ionescu Arabella-Denise
Av.Mihăloiu Bogdan

-informare cu privire la ședința comună cu instanțele de judecată din data
de 04.06.2021

3.

Av.Lucian Bernd Săuleanu
Av.Daniel Ghiță

-informare cu privire la examenul de primire în profesie – Hotărârea
nr.148/14-15.05.2021 a Consiliului UNBR

4.

Filiala Dolj a C.A.A

-tabelul privind avocații restanțieri la plata contribuțiilor profesionale
-informarea avocaților din Baroul Dolj cu privire al adresa nr.
229/24.05.2021 a CAA din România prin care se solicită suspendarea
dreptului de a exercita profesia pentru avocații care înregistrează restanțe
pe mai mult de 3 luni la plata cotelor și contribuțiilor

II.

Propuneri:
Av.Lucian-Bernd Săuleanu

-propunere privind organizarea unor activitați de Ziua Avocatului - 24 iunie
2021

III.
1.

Cereri:
Av. Sandu Ionuț -Mădălin

2.

Av.Popescu Bogdan-Marian -solicită aprobare privind ridicarea măsurii suspendării pentru neplata
taxelor profesionale și reînscrierea pe TAD începând cu data de 02.06.2021

3.

Av.Pîrvulescu Daniel

4.

Av.Dulămea
Daniela

-solicită radierea din S.A.J din oficiu

-solicită aprobare privind ridicarea măsurii suspendării pentru neplata
taxelor profesionale și reînscrierea pe TAD începând cu data de 25.05.2021

Ramona - solicită avizarea convenției de conlucrare încheiată la data 05.04.2021
cu ”Cabinet de Avocat - Penuș Cristian-Nicolae”

5.

Av.Săuleanu Lucian-Bernd

-solicită avizarea contractului de conlucrare încheiat între forma de
exercitare a profesiei „SPARL Săuleanu și Asociații” și Cabinet individual
„Elena Ștefănescu-Cabinet de avocat”

6.

Av.Ciobanu
Narcisa

7.

Av.Bogdan Anca

-solicită înscrierea în Registrul Curatorilor Fiscali – Judecătoria Craiova

8.

Av.Georcotină Cătălin

-solicită suspendarea din profesie, la cerere, începând cu 14.06.2021

IV.
1.

Plângeri:
Just.Miana Chouaib

2.

Just.Zăinel Nicu

-sesizare înregistrată sub nr.365/24.03.2021 împotriva domnului avocat
Tomiță George
-referat consilier-raportor

3.

Just.Costea Ion

-sesizare înregistrată sub nr.104/22.01.2021 împotriva domnului avocat
Drăgulin Ilie
-referat consilier-raportor

V.

Av.Lucian Bernd Săuleanu

-propunere pentru stabilirea următoarei ședințe de consiliu la data de
15.07.2021, ora 14.00

Giorgiana- -solicită radierea din Registrul Curatorilor Speciali

-sesizare înregistrată sub
Despinescu Cătălin
-referat consilier-raportor

Av. Lucian-Bernd Săuleanu
Decanul Baroului Dolj

nr.466/14.04.2021

împotriva

avocatului

