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CONSILIUL BAROULUI DOLJ 

 

ŞEDINŢA DE CONSILIU DIN 04 decembrie 2014  
 

ORDINEA DE ZI  
 

 

 

 

Nr. Rezumat Detalii 

I. Depunere jurământ 

1. Avocat stagiar 

Bogoiu Narcis-Teodor 

-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor stagiari cu drept 

de exercitare a profesiei; 

-cerere de avizare şi înregistrare contract de colaborare 

încheiat cu  forma de exercitare a profesiei cu denumirea   

”Daniel Vlădescu – Cabinet de avocat”, 

-depunerea jurământului; 

 

II. Invitați la consiliu:  

1 -av.Tomiță Florin George -invitat în legătură cu plângerea formulată de doamna 

Fetele Iulia Viorica, prin care solicită să se ia măsuri 

împotriva domnului avocat Tomiță Florin, în vederea 

recuperării sumei de 500 lei, achitată cu titlu de onorariu, 

a cărei restituire a fost dipusă de către Decanul Baroului 

Dolj și Consiliul Baroului Dolj; 

 

 

2 -av.Bărăitaru Florentina -invitată în legătură cu plângerea formulată de justițiabilii 

Georgescu Amuliu și Georgescu Ecaterina; 

 

III. Cereri:  

1 Av.Nataru Alina Mariana 

( fostă Cocoșilă) 

-solicită aprobare pentru schimbarea denumirii cabinetului 

individual și a sediului profesional al acestuia; 

 

2 Av.Gaciu Aurelia 

Gabriela(fostă Dragotă) 

-solicită aprobare pentru schimbarea denumirii cabinetului 

individual; 

 

3 Av.Andreescu Constantin -solicită aprobare pentru schimbarea sediului cabinetului 

individual; 
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4 Av.Guran Eugen 

(suspendat pentru neplata 

taxelor profesionale) 

-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu 

drept de exercitare a profesiei, înceoând cu data de 

01.12.2014, ca urmare a achitării taxelor profesionale 

restante, a penalităților aferente, precum și a taxei de 

reînscriere; 

 

5 Av.Ștefan Adriana 

Andreea (suspendată 

pentru concediu de 

creștere și îngrijire copil) 

-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu 

drept de exercitare a profesiei, începând cu data de 

01.01.2015, ca urmare a renunțării la starea de suspendare 

la cerere(concediul pentru creștere și îngrijire copil în 

vârstă de până la 1 an); 

 

6 Av.Mararu Maria Felicia -solicită avizarea transferului în Baroul Brașov și 

eliberarea certificatului prevăzut de art.55 din Statutul 

profesiei de avocat. 

 

7 Av.Udriște Oana Bianca -solicită trecerea pe Tabloul avocaților suspendați la 

cerere, pentru a beneficia de ajutor pentru creșterea și 

îngrijirea copilului în vârstă de până la 1 an, începând cu 

data de  05.12.2014 până la data de 16.09.2015; 

 

8 Av.Crăciunescu Mariana-

Daniela 

-solicită trecerea pe Tabloul avocaților suspendați la 

cerere, pentru a beneficia de ajutor pentru creșterea și 

îngrijirea copilului în vârstă de până la 1 an, începând cu 

data de  19.12.2014  până la data de 28.10.2015; 

 

9 SPARL ”Săuleanu și 

Asociații” și Alina 

Dodocioiu – Cabinet de 

avocat 

-Contract de conlucrare profesională; 

 

10 Justițiabilul Neacșu 

Marin 

-contestație împotriva deciziei Decanului Baroului Dolj 

prin care i s-a respins cererea de restituire a onorariului de 

2000 lei achitat doamnei avocat Radu Cristina; 

 

11 Justițiabilul Podeanu 

Elisabeta  

-contestație împotriva deciziei Decanului Baroului Dolj 

prin care i s-a respins cererea de restituire a onorariului de 

1000 lei achitat doamnei avocat Popescu Maria-Gabriela; 

 

12 Av.Răzvan Socoteanu -propunere de modificare a Deciziei nr.38/06.03.2014        

a Consiliului Baroului Dolj; 

 

IV. Diverse  

1. Asociația Studenților 

Basarabeni din Craiova 

-solicită sprijin în vederea organizării unui curs de formare 

a unor aptitudini în domeniul managementului de proiecte 

pentru studenții din cadrul Universității din Craiova, în 

perioada 12-14 decembrie 2014, prin asigurarea cazării 

pentru 25 de participanți; 
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2 Av.Ion Turculeanu, 

Decanul Baroului Dolj 

-Premiile Baroului Dolj 2014(propuneri); 

 

3 Av.Ion Turculeanu, 

Decanul Baroului Dolj 

-Calendarul de evenimente ale Baroului Dolj pentru anul 

2015; 

 

4 Av.Ion Turculeanu, 

Decanul Baroului Dolj 

-Spectacolul ”Iubiți-i pe-ai noștri eroi!”, susținut de 

actorul Emil Boroghină, la data de 16 decembrie 2014, 

manifestare dedicată comemorării a 300 de ani de la 

martiriul Brâncovenilor și împlinirii a 25 de ani de la 

sacrificiul tinerilor în Revoluția din Decembrie 1989; 

 

5 Av.Ion Turculeanu, 

Decanul Baroului Dolj 

-Inventarierea Baroului Dolj(numirea comisiei de 

inventariere); 

-Inventarierea Vilei Themis(numirea comisiei de 

inventariere); 

 

 

6 Anca Rusu -solicită acordarea sporului de vechime de 20% din 

salariul de bază, începând cu data de 01.01.2015, pentru o 

vechime de 15 ani; 

 

7 Contabilitate – ec.Anca 

Rusu 

-referat privind acordarea celui de-al 13-lea salariu pentru 

salariații Baroului Dolj; 

 

8 Avocat Ignat Claudiu -donație cărți pentru Biblioteca Baroului Dolj; 

 

9 Facultatea de Drept și 

Administraței Publică 

Craiova din cadrul 

Universității Spiru Haret 

-invitație la Conferința științifică cu tema ”Drept și 

administrație publică în context european”, ediția a V-a, ce 

se va desfășura la data de 18 decembrie 2014; 

 

10 Universitatea din Craiova 

Facultatea de Drept și 

Științe Sociale 

-propunere de susținere, în calitate de partener,                  

în organizarea Conferinței Internaționale Bienale – Ediția 

2015, care se va desfășura în perioada 20-21 martie 2015, 

la noul sediu al facultății. 

 

11 Av.Lucian Bernd 

Săuleanu 

-referitor la problema legată de ameliorarea condițiilor de 

desfășurare a activității avocaților în sălile de judecată ale 

Tribunalului Dolj; 

 

12 Av.Lucian Bernd 

Săuleanu 

-propuneri privind Bibilioteca Baroului Dolj(organizare și 

funcționare); 

 

13 UNBR -ne transmite materialele ce au fost remise conducerii 

Ministerului Jusitiției ca urmare a solicitării din 

25.11.2014, cu privire la profesia de avocat; 
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14 Av.Narcisa Ciobanu,  

Secretar General  

al Asociației Tinerilor 

Avocați din Baroul Dolj  

-propuneri pentru organizarea Balului Baroului Dolj din 

19 decembrie 2014; 

 

 

Prof.univ.dr.av. 

Ion Turculeanu 

                              Decanul Baroul Dolj 


