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CONSILIUL BAROULUI DOLJ
ŞEDINŢA DIN 15 iulie 2021

I.

II.
1.

Depunere jurământ
Viziru Gabriel

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

-cerere de primire în profesia de avocat
-cerere de înscriere pe Tabloul Avocaților cu drept de exercitare a profesiei
al Baroului Dolj
-depunere jurământ conform art.21 din Legea nr.51/1995

-informare cu privire la Congresul avocaților din data de 25-26 iunie 2021

2.

Judecătoria Segarcea

-informare privind participarea avocatului Popescu Bogdan Marian la
termenul de judecată din data de 06.05.2021 și 08.04.2021, date la care
era suspendat din profesie

3.

Av.Daniel Ghiță

-informare cu propunerile la comisia de examen de primire în profesia de
avocat, sesiunea 19 septembrie 2021, conform hotărârii nr.148/1415.05.2021 a Consiliului UNBR

4.

Filiala Dolj a C.A.A

-tabelul privind avocații restanțieri la plata contribuțiilor profesionale care
înregistrează restanțe mai mult de 3 luni

5.

Av.Lucian Bernd Săuleanu
Av.Dragoş Nicu

-donație carte din partea av.Mihai Dumitru (Baroul București), cărți care
urmează a fi inventariate
-donație carte av.Mihail Neagoe

III.
1.

Propuneri
Av.Lucian-Bernd Săuleanu
Av.Dragoș Nicu

IV.
1.

Cereri:
Av.Vladu-Nuță Elvira

2.

Av.Berceanu Costel Ionuț
(Baroul București)

-stabilire program de lucru al Baroului Dolj în perioada 19.07.2021 –
31.08.2021: Luni-Vineri -09.00-13.00

-solicită modificarea numelui în TAD ca urmare a căsătoriei, însă
denumirea Cabinetului individual „Nuță Elvira – Cabinet de avocat”
dorește să rămână neschimbată
-solicită înscrierea în Registrul SAJ – Biroul SAJ Segarcea

3.

Av.Cojocaru Marian

-solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional al Cabinetului
individual începând cu data de 15.07.2021

4.

Av.Paul Raluca Lucia

- solicită avizarea contractului de conlucrare încheiat la data 01.04.2021
cu „Gătejescu Alexandru–Florian - Cabinet de Avocat ”

5.

Av.Amzu Oana-Miruna

-solicită aprobare pentru înființarea Cabinetului individual cu denumirea
„Amzu Oana-Miruna – Cabinet de avocat”

6.

Av.Pădeanu Elena

-solicită încuviințarea continuarii exercitării profesiei de avocat

7.

Av.Moroșanu Constantin

-solicită retragerea din cadrul dosarului de executare silită
nr.4577/215/2021 unde a fost împuternicit în calitate de curator special

8.

Av.Ciugulea Daniel

-solicită înscrierea în biroul S.A.J Craiova

V.
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.Blagu Ana

-sesizare înregistrată sub nr.376/09.03.2020 împotriva doamnei avocat
Costinaș Camelia
-referat consilier-raportor

4.

Just.Luchici Ioana

-sesizare nouă înregistrată sub nr.698/22.06.2021 împotriva domnului
avocat Olaru Claudiu Orian

VI.

Av.Lucian Bernd Săuleanu

-propunere pentru stabilirea următoarei ședințe de consiliu la data de
19.08.2021, ora 12.00

VII.

Cereri înregistrate după publicarea pe site a ordinii de zi:

-sesizare înregistrată sub
Despinescu Cătălin
-referat consilier-raportor

Av. Lucian-Bernd Săuleanu
Decanul Baroului Dolj

nr.466/14.04.2021

împotriva

avocatului

