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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 14.01.2015 

 

ORDINEA DE ZI  

 
Nr. Rezumat Detalii 

1. UNBR -Decizia nr.159 din 13 decembrie 2014 a Comisiei 

permanente a UNBR prin care au fost validate rezultatele 

Examenului de absolvire a INPPA, organizat în perioada 

26 noiembrie  - 13 decembrie 2014,conform Anexei la 

decizie(obţinute de un număr de 9 avocaţi stagiari din 

Baroul Dolj) ; 

-Adresa Centrului Teritorial Craiova al INPPA, 

comunicată la data de 12.12.2014, privind rezultatele 

obţinute de un număr de 9  avocaţi stagiari din Baroul Dolj 

la Examenul de absolvire a cursurilor INPPA, sesiunea    

26 noiembrie  -   13 decembrie 2014; 

-propunere de trecere pe Tabloul avocaţilor definitivi cu 

drept de exercitare a profesiei a celor 9 avocaţi stagiari 

admiși, menţionaţi în anexă, la data împlinirii stagiului 

profesional prevăzut de lege și statut ; 

 

II. Cereri 

1 Av.Oprea Alin-Dan -solicită avizare și înregistrare contract de colaborare 

încheiat cu forma de exercitare a profesiei cu denumirea 

”Liviu Belulescu – Cabinet de avocat”; 

 

2 Av.Oprea Alin-Dan -solicită trecerea pe Tabloul avocaților suspendați la 

cerere, începând cu data de 18.01.2015; 

 

3 Av.Bosneanu Iulia 

Alexandra 

-solicită avizare și înregistrare contract de colaborare 

încheiat cu forma de exercitare a profesiei cu denumirea 

”Bosneanu Alecsandru – Cabinet de avocat”; 

 

4 Av.Ionescu Mircea 

Andrei 

-solicită avizare și înregistrare contract de colaborare 

încheiat cu Societatea Civilă Profesională de avocați 

”Găină și Asociații – Societate Civilă de Avocați”; 
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5 Av.Cioroianu Ionuț 

Ciprian 

-solicită avizare și înregistrare contract de colaborare 

încheiat cu forma de exercitare a profesiei cu denumirea 

”Elena Cîncea – Cabinet de avocat”; 

 

6 Av.Lixandru Horia Alexe -solicită avizare și înregistrare cabinet individual; 

 

7 Av.Lixandru Horia Alexe -solicită trecerea pe Tabloul avocaților suspendați la 

cerere, începând cu data de 17.02.2015; 

 

8 Av.Marcu Adela-Carmen -solicită avizare și înregistrare cabinet individual; 

 

9 Av.Lupeanu Amelia 

Andreea 

-solicită avizare și înregistrare cabinet individual; 

 

10 Av.Posmac Oana-Luiza-

Petruța 

-solicită avizare și înregistrare cabinet individual; 

 

11 Av.Grecu Elena -solicită avizare și înregistrare cabinet individual; 

 

12 Av.Furtună Constantin -solicită aprobare pentru continuarea exercitării profesiei 

profesiei în temeiul art.61 din Statutul profesiei de avocat; 

 

13 Av.Cergă Dorel-Teodor -solicită suspendarea la cerere pentru a beneficia de ajutor 

pentru creșterea și îngrijirea copilului în vârstă de până la 

2 ani, în perioada 26.01.2015 – 26.02.2015; 

 

14 Cabinet de avocat 

Corneanu Florin(Baroul 

Dolj)  și 

I.K.Rokas&Partners – 

Constantinescu, 

Radu&Ionescu – SPARL 

(Baroul București) 

-solicită avizare și înregistrare Convenție de conlucrare 

profesională; 

 

15 Av.Tulitu Mariana 

Daniela, asociat în cadrul 

SCA Tulitu și Asociații  

-solicită să se ia act de modificarea actelor constitutive ale 

societății, începând cu data de 01.01.2015; 

 

16 Av.Tulitu Ileana Gabriela -solicită avizare și înregistrare cabinet individual, ca 

urmare a ieșirii din SCA Tulitu și Asociații, începând cu 

data de 01.01.2015, unde a avut calitatea de asociat; 

 

17 Av.Ion Turculeanu 

Decanul Baroului Dolj 

-Adunarea Generală a baroului din 14 martie 2015; 

-Adoptarea Regulamentului de organizare a alegerilor 

organelor de conducere ale baroului, conform art.68 

alin.(6) din Statutul profesiei de avocat; 

-Delegații Baroului Dolj la Congresul Avocaților 2015 – 

stabilirea termenului pentru depunerea candidaturilor; 
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III Diverse  

1 Asociația Consilierilor 

Juridici ”Fidelis Legis” 

-ne transmite Tabloul consilierilor juridici definitivi, 

Tabloul consilierilor juridici stagiari și Tabloul 

consilierilor juridici suspendați; 

 

2 Filiala Dolj a Casei de 

Asigurări a Avocaților 

-Lista avocaților restanțieri la plata taxelor profesionale 

actualizată la 13.01.2015; 

 

3 Casa de Asigurări a 

Avocaților 

-Decizia nr.8 din 05.01.2015, prin care s-a dispus 

pensionarea pentru invaliditate gradul 2 revizuibil privind 

pe doamna Ilie Sanda Loredana, începând cu data de 

14.10.2014; 

 

4 Ciurea Tudor Nicolae -solicită acordarea unui ajutor financiar pentru tratamentul 

fiului său diagnosticat cu autism. 

 

 

Prof.univ.dr. 

Ion Turculeanu 

Avocat 

 

        Decanul Baroul Dolj 


