www.barouldolj.ro

CONSILIUL BAROULUI DOLJ
Şedința din 14 iulie 2022
Ordinea de zi

I.

Invitat la şedinţă:

II.

Av. Sorin Stănciulescu – Președintele C.A.A. Filiala Dolj
Informări:

1.

Av.Lucian Bernd Săuleanu
Av.Dragoş Nicu

-informare masă rotundă „Donatorii de carte juridică - Stâlpi ai Lumii
Dreptului” , eveniment organizat de Ziua Avocatului Român - 24 iunie,
ora 12.00 la sediul Baroului Dolj

2.

Av.Bogdan Mihăloiu

-informare privind constituirea grupului de lucru pentru identificarea si
combaterea cazurilor de practică neunitară sau de aplicare vădit
defectuoasă a dispozițiilor legale și stabilirea modalității de funcționare

3.

Av.Daniel Ghiță

-informare cu privire la examenul de primire în profesie, sesiunea
septembrie 2022 (perioada de înscriere 01 – 26 august)

III.

Propuneri:

1.

Av.Lucian Bernd Săuleanu
Av.Dragoş Nicu

IV.
1.

Cereri:
Av.Szilagyi Luiza Daniela

2.

Av.Păun Ioana

3.

Av.Rădulescu
Oana

- stabilire program de lucru al Baroului Dolj pentru perioada 18 iulie – 26
august 2022

- solicită suspendarea pentru incompatibilitate, începând cu data de
20.06.2022
-referat contabilitate
-solicită radierea de pe TAD începând cu data de 01.07.2022 ca urmare a
retragerii definitive din profesie
-referat contabilitate

Andreea -solicită schimbarea denumirii cabinetului individual, ca urmare a
schimbării numelui după căsătorie

4.

Av.Popescu Mihaela Ofelia - solicită avizarea transferului în Baroul Mehedinți, începând cu data de
Rodica
01.08.2022
-referat contabilitate

5.

Av.Balaci Silviu Costinel

- solicită avizarea transferului în Baroul Mehedinți, începând cu data de
01.08.2022
-referat contabilitate

6.

Oane Bogdan David

-solicită soluționarea de către Consiliul Baroului Dolj a cererii sale de
înscriere pe TAD, înregistrată sub nr.443/10.05.2022 și nu de către
Comisia Permanentă din cadrul UNBR

7.

Av.Ilicevici
Mihaela- -cerere de reînscriere pe TAD începând cu data 09.09.2022
Constantina
-suspendată
pentru
concediul de creștere și
îngrijire
a
copilului
în vârstă de până la 2 ani

8.

Av.Vîlceanu Lavinia
-suspendată
pentru
concediul de creștere și
îngrijire
a
copilului
în vârstă de până la 2 ani

-cerere de reînscriere pe TAD începând cu data 15.07.2022
-cerere de înscriere în Registrul SAJ – Biroul Craiova
-cerere de înscriere în Registrul curatorilor speciali pentru instanțele din
Craiova

9.

Av.Topuzu Georgiana

-solicită înscrierea în Registrul curatorilor speciali pentru instanțele din
Craiova

10.

Av.Pîrvulescu Daniel

-solicită înscrierea în Registrul SAJ – Biroul Băilești

11.

Av. Iacob Liana

- solicită înscrierea în Registrul SAJ – Biroul Craiova

12.

Av.Mușuroi Irinel Codruț

- solicită ridicarea măsurii suspendării din profesie pentru incompatibilitate
și reînscrierea pe TAD cu data de 15.07.2022

V.

Plângeri:

1.

UNBR

-sesizare privind o presupusă exercitare fără drept a profesiei, formulată
de Nedelcuță Mihai Cristian din Craiova
-desemnare consilier-raportor

2.

Curtea de Apel Craiova

-sesizare disciplinară împotriva av.Mircea Larisa Victoria și av.Dinu Mioara
Nadia
-referat consilier-raportor

3.

S.C.Agroindustriale S.A.

-plângere disciplinară împotriva av. Ciobanu Narcisa
-referat consilier-raportor

4.

Just.Moraru Mihai

-solicitare formulată în baza Legii 544/2001

5.

Just.Rușcă Mariana-Corina

-solicită o copie a asigurării profesionale a av.Niță Camelia Lia

VI.

Av.Lucian Bernd Săuleanu

-propunere pentru stabilirea următoarei ședințe de consiliu la data de
18.08.2022, ora 12.00

VII.
1.

Materiale adăugate după publicarea pe site a ordinii de zi:
Av.Pădeanu Elena
-solicită aprobare pentru continuarea exercitării profesiei și menținerea
pe Tabloul avocaților definitivi cu drept de exercitare a a profesiei

2.

Av.Lucian Bernd Săuleanu

-reparație și reabilitare scări acces și terasă exterioară intrare sediu barou

3

Av.Lucian Bernd Săuleanu

-informare adresa ANAF privind obligativitatea înregistrării în Spațiul Privat
Virtual incepând cu 01.03.2022

4

Just.Bănică Mihaela Diana

-sesizare îndreptată împotriva domnului avocat Bălănescu Florin
-desemnare consilier-raportor

5

Just.Dohangie Camelia

-sesizare îndreptată împotriva avocaților Ciobanu Giorgoana Narcisa și
Stuparu Lucian
-desemnare consilier-raportor

6

Av.stagiar Cîrstea Andreea -solicită înscrierea în Registrul curatorilor speciali pentru Judecătoria
Mihaela
Craiova

Av. Lucian-Bernd Săuleanu
Decanul Baroului Dolj

