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CONSILIUL BAROULUI DOLJ
Şedința din 18 august 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 stadiu reparație și reabilitare scări acces și terasă exterioară
intrare sediu barou

2.

Av.Daniel Ghiță

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

III.

Propuneri:

1

Av.Lucian Bernd Săuleanu

-finalizarea formalităților privind locul de veci din Cimitirul Ungureni
pentru înmormântarea avocatului Ouatu Andrei Cosmin

2

Av.Lucian Bernd Săuleanu

-aplicarea Hotărârii Consiliului UNBR nr.264/16 iunie 2022 privind limitele
maxime ale taxelor prevăzute de Statutul profesiei de avocat

3

Av.Lucian Bernd Săuleanu

-măsuri privitoare la identificarea situațiilor de exercitare fără drept
a profesiei de avocat

4

Av.Bogdan Mihăloiu și -stabilire ședință SAJ
Av.Cristian Diaconu-Florea

5

Av.Lucian Bernd Săuleanu
și av.Dragoș Nicu

-propunere organizare evenimente septembrie-decembrie 2022

6

contabil-șef Anca Rusu

-referat privind circuitul documentelor financiare

7

contabil-șef Anca Rusu

-referat privind fondul de salarii și proiecția inflației anuale a prețurilor
conform datelor furnizate de INSSE si BNR

8

Av.Lucian Bernd Săuleanu -măsuri de optimizare a activității de emitere a unor documente (decizii,
și secretar barou Irina hotărâri) și circuitul acestora
Jieanu

IV.
1.

Cereri:
Av.Canțăr Costin Radu

2

Av. Gună Cristina

- solicită suspendarea la cerere, începând cu data de 01.08.2022
-referat contabilitate

3

Av.Bordu Marilena Ionela

-solicită suspendarea la cerere începând cu data de 07.08.2022 până la
data de 26.06.2024 pentru a beneficia de concediu pentru creșterea și
îngrijirea copilului în vârstă de până la doi ani
-referat contabilitate

4

Roșiu Georgiana Gabriela,
-solicită înscrierea direct pe tabloul avocaților incompatibili care nu au
Primită în profesie ca exercitat niciodată profesia de avocat și nu au fost înscriși pe tabloul
avocat stagiar, sesiunea avocaților cu drept de exercitare a profesiei
aprilie 2022

5

Av.Dumitrescu
Mihaela

Diana - solicită reînscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu drept de exercitare
a profesiei, începând cu data de 01.09.2022

6

Av.Balaci Silviu

- solicită să se ia act că renunță la cererea de transfer din Baroul Dolj în
Baroul Mehedinți

7

Av.Badea Andrei Victor

-solicită radierea din Registrul curatorilor speciali începând cu 01.08.2022

8

Av.Mușuroi Irinel Codruț

-cerere de înscriere în Registrul SAJ – Biroul Băilești
-cerere de înscriere în Registrul curatorilor speciali pentru Judecătoria
Băilești

9

Av.Ouatu Macrina Lia

-solicită radierea din Tabloul avocaților definitivi a fiului său Ouatu Andrei
Cosmin, decedat la 22.07.2022, precum si încetarea activității cabinetului
de avocat

10

Bica Alina Mihaela

-solicită reînscrierea pe tabloul avocaților activi

V.

Plângeri:

- solicită suspendarea la cerere, începând cu data de 01.08.2022
-referat contabilitate

1

Just.Dumitrescu
Marin

Stelian -sesizare înregistrată sub nr.778/28.07.2022, îndreptată împotriva
av. Tomiță Florin George
-desemnare consilier-raportor

2

Just.Popescu Nicoleta

-sesizare înregistrată sub nr.773/27.07.2022 cu privir e la av.Puiu Stela
-desemnare consilier-raportor

3

Just.Vasile Petrică

-sesizare înregistrată sub nr.783/03.08.2022 cu privire la av.DinulescuColțatu Alina
-desemnare consilier-raportor

4

Just.Buzdugan
Alin

5

Zglimbea Ramona
- -sesizare înregistrată sub nr.789/02.08.2022 cu privire la av.Bălănescu
judecător Tribunalul Dolj
Florin
-desemnare consilier-raportor

6

Curtea de Apel Craiova

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

7

S.C.Agroindustriale S.A.

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

8

Just.Bănică Mihaela Diana

-sesizare îndreptată împotriva avocat Bălănescu Florin
-referat consilier-raportor

9

Just.Dohangie Camelia

-sesizare îndreptată împotriva avocaților Ciobanu Giorgiana Narcisa și
Stuparu Lucian
-referat consilier-raportor

Av.Lucian Bernd Săuleanu

-propunere pentru stabilirea următoarei ședințe de consiliu la data de
15.09.2022, ora 14.00

VI.

Gheorghe -sesizare înregistrată sub nr.745/21.07.2022 cu privire la av. Firescu Anca
Elena
-desemnare consilier-raportor

Av. Lucian-Bernd Săuleanu
Decanul Baroului Dolj

