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CONSILIUL BAROULUI DOLJ
Şedința din 18 august 2022
Ordinea de zi
cu soluțiile adoptate

I.

Invitat la şedinţă:
Av. Sorin Stănciulescu – Președintele C.A.A. Filiala Dolj
Soluții: S-a luat act de informările făcute de domnul avocat Sorin Stănciulescu cu privire la
următoarele:
1. Programul propriu de asistență și asigurări sociale al Filialei Dolj a CAA pentru anul 2022,
aprobat de Consiliul UNBR in ședința din iunie 2022
2. stadiul de soluționare de către CAA a solicitării privind aprobarea investiției sumei de 20000 lei
pentru participarea Filialei Dolj a CAA alături de Baroul Dolj la execuția lucrărilor de refacere a
esplanadei din fața sediului

II.

Informări:

1.

III.

Av.Lucian Bernd Săuleanu
-informare stadiu reparație și reabilitare scări acces și terasă exterioară
Av.Dragoş Nicu
intrare sediu barou
Soluția: S-a luat act că lucrările au fost realizate, cu excepția pragului de la intrare și a rondului, care
urmează să fie finalizate la termen, conform contractului încheiat
Av.Daniel Ghiță
-informare cu privire la examenul de primire în profesie, sesiunea
18 septembrie 2022 (perioada de înscriere 01 – 26 august)
Soluția: S-a luat act
Propuneri:

1

Av.Lucian Bernd Săuleanu

2.

2

-finalizarea formalităților privind locul de veci din Cimitirul Ungureni
pentru înmormântarea avocatului Ouatu Andrei Cosmin
Soluția: A fost mandatat decanul baroului sa finalizeze formalitățile în fața notarului public pentru
semnarea actelor necesare donației locului de veci
Av.Lucian Bernd Săuleanu
-aplicarea Hotărârii Consiliului UNBR nr.264/16 iunie 2022 privind limitele
maxime ale taxelor prevăzute de Statutul profesiei de avocat
Soluția: Având în vedere Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr.264/16 iunie 2022 privind limitele maxime
ale taxelor prevăzute de Statutul profesiei de avocat, Consiliul baroului a modificat taxele ce pot fi
încasate pentru următoarele situații:
-înscrierea în barou a avocaților definitivi primiți în profesie cu scutire de examen – 9700 lei;
-înscrierea în Tabloul Avocaților incompatibili a persoanelor care au fost primite în profesie cu examen
sau cu scutire de examen și care nu au exercitat niciodată profesia de avocat și nu au fost înscriși în
Tabloul avocaților cu drept de exercitare a profesiei – 3200 lei;
-reînscrierea în Tabloul avocaților a avocatului incompatibil - 2000 lei
-înscrierea în Tabloul avocaților a avocatului incompatibil (în cazul avocatului care a fost trecut direct
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IV.
1.

2

3

4

5

pe tabloul avocaților incompatibili și care nu a exercitat niciodată profesia de avocat și nu a fost înscris
în Tabloul avocaților cu drept de exercitare a profesiei) – 2400 lei
-înscrierea în Tabloul special a avocatului străin – 4800 lei
-activități de secretariat și jurisdicție profesională – 400 lei
Av.Lucian Bernd Săuleanu
-măsuri privitoare la identificarea situațiilor de exercitare fără drept
a profesiei de avocat
Soluția: Urmează a fi formulate sesizări la Curtea de Conturi și Primăria Botoșești Paia împotriva
numiților Tulitu Robert Marian și Șvedu Delia Magdalena care exercită fără drept profesia de avocat
Av.Bogdan Mihăloiu și -stabilire ședință SAJ
Av.Cristian Diaconu-Florea
Soluția: Urmează a fi stabilită o ședință SAJ în partea a doua a lunii septembrie 2022
Av.Lucian Bernd Săuleanu
-propunere organizare evenimente septembrie-decembrie 2022
și av.Dragoș Nicu
Soluția: Având în vedere propunerile formulate s-au stabilit următoarele evenimente:
- acordarea Premiului Avram Iancu
- Balul Baroului Dolj
- Ziua Avocatului European
contabil-șef Anca Rusu
-referat privind circuitul documentelor financiare
Soluția: S-a amânat discuția pentru a se exprima un punct de vedere de către Comisia de cenzori a
Baroului Dolj
contabil-șef Anca Rusu
-referat privind fondul de salarii și proiecția inflației anuale a prețurilor
conform datelor furnizate de INSSE si BNR
Soluția: S-a aprobat majorarea salariilor angajaților baroului
Av.Lucian Bernd Săuleanu -măsuri de optimizare a activității de emitere a unor documente (decizii,
și secretar barou Irina hotărâri) și circuitul acestora
Jieanu
Soluția: S-au adoptat anumite măsuri de optimizare a activității, respectiv situațiile în care nu se vor
mai emite decizii (la înscrierea în Registrul SAJ, înscrierea în Registrul curatorilor speciali)
Cereri:
Av.Canțăr Costin Radu
- solicită suspendarea la cerere, începând cu data de 01.08.2022
-referat contabilitate
Soluția: S-a aprobat
Av. Gună Cristina
- solicită suspendarea la cerere, începând cu data de 01.08.2022
-referat contabilitate
Soluția: S-a aprobat
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
Soluția: S-a aprobat
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
Soluția: S-a aprobat
Av.Dumitrescu
Diana - solicită reînscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu drept de exercitare
Mihaela
a profesiei, începând cu data de 01.09.2022
Soluția: S-a aprobat
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Av.Balaci Silviu

- solicită să se ia act că renunță la cererea de transfer din Baroul Dolj în
Baroul Mehedinți
Soluția: S-a luat act de renunțare
Av.Badea Andrei Victor
-solicită radierea din Registrul curatorilor speciali începând cu 01.08.2022
Soluția: S-a aprobat
Av.Mușuroi Irinel Codruț
-cerere de înscriere în Registrul SAJ – Biroul Băilești
-cerere de înscriere în Registrul curatorilor speciali pentru Judecătoria
Băilești
Soluția: S-a aprobat
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
Soluția: S-a aprobat
Bica Alina Mihaela
-solicită reînscrierea pe tabloul avocaților activi
Soluția: S-a respins
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Plângeri:
justițiabil
Stelian Marin

Dumitrescu -sesizare înregistrată sub nr.778/28.07.2022, îndreptată împotriva
av. Tomiță Florin George
-desemnare consilier-raportor
Soluția: A fost desemnat consilier-raportor
justițiabil Popescu Nicoleta -sesizare înregistrată sub nr.773/27.07.2022 cu privire la av.Puiu Stela
-desemnare consilier-raportor
Soluția: S-a respins
justițiabil Vasile Petrică
-sesizare înregistrată sub nr.783/03.08.2022 cu privire la av.DinulescuColțatu Alina
-desemnare consilier-raportor
Soluția: S-a respins cererea având în vedere că este formulată cu rea-credință de adversarul clientului
său
justițiabil
Buzdugan -sesizare înregistrată sub nr.745/21.07.2022 cu privire la av. Firescu Anca
Gheorghe Alin
Elena
-desemnare consilier-raportor
Soluția: A fost desemnat consilier-raportor
Zglimbea Ramona
- -sesizare înregistrată sub nr.789/02.08.2022 cu privire la av.Bălănescu
judecător Tribunalul Dolj
Florin
-desemnare consilier-raportor
Soluția: A fost desemnat consilier-raportor
Curtea de Apel Craiova
-sesizare disciplinară împotriva av.Mircea Larisa Victoria și av.Dinu Mioara
Nadia
-referat consilier-raportor
Soluția: S-a decis exercitarea acțiunii disciplinare
S.C.Agroindustriale S.A.
-plângere disciplinară împotriva av. Ciobanu Giorgiana Narcisa
-referat consilier-raportor
Soluția: S-a amânat soluționarea plângerii până la pronunțarea definitivă de către instanța de judecată
asupra cererii de suspendare executare act administrativ formulată de avocat Ciobanu Giorgiana
Narcisa (Dosar nr.5185/63/2022, aflat pe rolul Tribunalului Dolj)
justițiabil Bănică Mihaela -sesizare îndreptată împotriva avocat Bălănescu Florin
Diana
-referat consilier-raportor
Soluția: S-a decis clasarea cauzei pe latură disciplinară
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VII.
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justițiabil
Camelia

Dohangie -sesizare îndreptată împotriva avocaților Ciobanu Giorgiana Narcisa și
Stuparu Lucian
-referat consilier-raportor
Soluția: S-a amânat pentru finalizarea procedurii privind ascultarea părților
Av.Lucian Bernd Săuleanu
-propunere pentru stabilirea următoarei ședințe de consiliu la data de
15.09.2022, ora 14.00
Soluția: S-a stabilit următoarea ședință de consiliu la data de 15.09.2022, ora 14.00
Lucrări înregistrate după publicarea pe site a ordinii de zi:
Av.Mărgăritescu
Adina -solicită suspendarea pentru incompatibilitate începând cu 01.09.2022
Nicoleta
-referat contabilitate
Soluția: S-a aprobat
Av.Ciobanu Andra Cătălina -solicită reînscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu drept de exercitare
Suspendată
la
cerere a profesiei începând cu data de 01.09.2022
pentru
concediu
de
creștere și îngrijire copil
(08.03.2021-25.10.2022)
Soluția: S-a aprobat
justițiabil
Smarandache -sesizare cu privire la av.Minda Ana Maria
Victor
-desemnare consilier-raportor
Soluția: A fost desemnat consilier-raportor
Av.Busuioc Teodora Alina
-solicită suspendarea pentru incompatibilitate începând cu data de
01.09.2022
-referat contabilitate
Soluția: S-a aprobat
Av.Popescu Mihaela Ofelia -informare privind renunțarea la cererea de transfer în Baroul Mehedinți
Rodica
Soluția: S-a luat act de renunțare
Av. Lucian-Bernd Săuleanu
Decanul Baroului Dolj

