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C O N S I L I U L  B A R O U L U I  D O L J  

ŞEDINŢA DE CONSILIU DIN 20.12.2013 

 

ORDINEA DE ZI  

 
Nr. Rezumat Detalii 

I. Av.Ion Turculeanu 

Decanul Baroului Dolj 

-acordarea Premiilor Baroului Dolj 2013; 

 

-Premiul ”Gheorghe Chițu” – pentru întreaga activitate 

în domeniul avocaturii: 

           -doamnei avocat Irinel Iorgulescu și doamnei 

avocat Giorgi Anastasia; 

-Premiul ”Speranța” pentru avocați stagiari:  

          -doamnei avocat Dinu Maria Mădălina – pentru 

rezultate deosebite obținute la Examenul de absolvire a  

INPPA, sesiunea 25 noiembrie – 14 decembrie 2013; 

          -domnului avocat Morcov Mirel-Constantin – 

pentru rezultate deosebite obținute la Examenul de 

admitere în profesie, ca avocat stagiar, sesiunea 

septembrie 2013;  

  

 

II. Baroul Dolj și Baroul 

Zajecar(Serbia) 

-semnarea Protocolului de înfrățire 

 

III. Cereri:  

1 Av.Moleanu Dan - solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional; 

 

2 Av.Crăițoiu Genica -solicită trecerea pe Tabloul avocaților suspendați pentru 

incompatibilitate; 

 

3 Av.Buzatu Alina Mihaela -solicită trecerea pe Tabloul avocaților suspendați la 

cerere pentru perioada 22.12.2013 – 10.11.2015, pentru a 

beneficia de ajutor pentru creșterea și îngrijirea copilului 

în vârstă de până la 2 ani; 

  

4 Av.Duțescu Dan -solicită trecerea pe Tabloul avocaților suspendați la 

cerere începând cu data de 01.01.2014; 

 

5 Av.Gheorghișan Sorin -solicită reînscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu 

drept de exercitare a profesiei, începând cu data de 

01.01.2014; 

-solicită avizare și înregistrare cabinet individual; 

 

6 Av.Protopopescu Tudor -solicită menținerea pe Tabloul avocaților definitivi cu 

drept de exercitare a profesiei al Baroului Dolj; 
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7 UNBR -Decizia nr.94 din 14 decembrie 2013 a Comisiei 

permanente a UNBR prin care au fost validate rezultatele 

Examenului de absolvire a INPPA, organizat în perioada 

25 noiembrie  - 14 decembrie 2013; 

conform Anexei la decizie(obţinute de un număr de 53 de 

avocaţi stagiari din Baroul Dolj) ; 

-Adresa Centrului Teritorial Craiova al INPPA, 

înregistrată la noi sub nr.2060/13.12.2013, prin care ne-au 

fost comunicate rezultatele obţinute de un număr de 13 de 

avocaţi stagiari din Baroul Dolj la Examenul de absolvire 

a cursurilor INPPA, sesiunea 25 noiembrie  -                    

14 decembrie 2013; 

-propunere de trecere pe Tabloul avocaţilor definitivi cu 

drept de exercitare a profesiei a unui număr de 13 de 

avocaţi stagiari admiși menţionaţi în anexă, la data 

împlinirii stagiului profesional prevăzut de lege și statut ; 

 

 

8 Av.Butușină Mirela 

Corina 

-solicită avizare și înregistrare contract de colaborare 

încheiat cu forma de exercitare a profesiei cu denumirea 

”Guran Gabriel Sorin – Cabinet de avocat”; 

 

9 Av.Butușină Mirela 

Corina 

-solicită trecerea pe Tabloul avocaților suspendați la 

cerere, începând cu data de 21.01.2014;; 

 

10 Av.Ciucă Adi Remus -solicită avizare și înregistrare contract de colaborare 

încheiat cu forma de exercitare a profesiei Cabinet 

individual av.Lucica Firuț; 

 

11 Av.Dinu Maria Mădălina -solicită avizare și înregistrare contract de colaborare 

încheiat cu forma de exercitare a profesiei cu denumirea 

”Bianca Acrivopol  – Cabinet de avocat”; 

 

12 Av.Scafeș Răzvan -solicită avizare și înregistrare contract de salarizare  în 

interiorul profesiei încheiat cu SCPARL ”Săuleanu și 

Asociații” 

 

13 Av.Bălășoiu Adriana 

Florina 

-solicită avizare și înregistrare contract de colaboare 

încheiat cu Societatea Civilă Profesională de Avocați 

”Oancea, Rădulețu și Gherghe – Societate Civilă de 

Avocați”; 

 

14 Av.Digă Alexandru -solicită avizare și înregistrare contract de colaboare 

încheiat cu Societatea Civilă Profesională de Avocați 

”Socoteanu &Popa – Societate Civilă de Avocați”; 

 

15 Av.Florescu Alexandra -solicită avizare și înregistrare contract de colaboare 

încheiat cu Societatea Civilă Profesională de Avocați 

”Socoteanu &Popa – Societate Civilă de Avocați”; 
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16 Av.Cîncea Elena -solicită avizare și înregistrare cabinet individual; 

 

17 Av.Mitru Diana Elena -solicită avizare și înregistrare cabinet individual; 

 

18 Av.Rogozea Teodora-

Alexandra 

-solicită avizare și înregistrare cabinet individual; 

 

19 Asociația pentru copii cu 

cerințe educative speciale 

ACCES 

-solicită sprijin financiar; 

 

 

Prof.univ.dr. 

Ion Turculeanu 

Avocat 

 

        Decanul Baroul Dolj 


