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CONSILIUL BAROULUI DOLJ
ŞEDINŢA DE CONSILIU DIN 27.03.2015
ORDINEA DE ZI cu soluțiile adoptate

Nr.
I.

Rezumat
1.av.Uțescu Maria, Președinte al Filialei
Dolj a Casei de Asigurări a Avocaților –
cerere privind renunțarea la calitatea de
membru al Consiliului Baroului Dolj;

Detalii
Soluția:Consiliul a analizat și a luat act
de cererea formulată de doamna avocat
Maria Uțescu;

2.Constituirea Consiliului Baroului Dolj, Soluția:Având în vedere rezultatele
ales de Adunarea Generală din 14 martie votului valabil exprimat de Adunarea
2015;
Generală din 14 martie 2015 și luând
act de renunțarea la calitatea de
membru al Consiliului Baroului Dolj,
comunicată în scris de doamna avocat
Maria Uțescu, Consiliul Baroului Dolj
are următoarea componență:
-av.Săuleanu Lucian Bernd - ales să
îndeplinească în următorii 4 ani
demnitatea de Decan al Baroului Dolj
-av.Turculeanu Ion
-av.Socoteanu Răzvan-Florentin
-av.Marinescu Radu
-av.Predescu Bianca Maria Carmen
-av.Nicu Mihai-Dragoș
-av.Babov Georgeta-Daniela
-av.Acrivopol Elena Bianca
-av.Mihăloiu Bogdan-Valentin
-av.Roșulescu Cosmin
-av.Diaconu-Florea Cristian
-av.Găină Viorel
-av.Popescu Mihai Cristian.
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3.Comunicarea componențelor organelor -Soluția:Având în vedere rezultatele
de conducere ale Baroului Dolj;(site și votului valabil exprimat de Adunarea
UNBR);
Generală din 14 martie 2015 și
Procesul-verbal
de
validare
a
rezultatelor alegerilor, Comisia de
Cenzori și Comisia de Disciplină au
următoarea componență:
Comisia de Cenzori:
-av.Pădeanu Elena
-av.Săndulescu Alin-Gabriel
-av.Tudor Armand-Felix.
Comisia de Disciplină:
-av.Popa Teodor Constantin
-av.Ghinescu Dragoș Toma
-av.Bratu Mariana
-av.Șchiopu Cătălin
Av.Mărgineanu Carolina.

4.Repartizarea
activitate a
Baroului Dolj;

Delegația Baroului Dolj la Congresul
Avocaților 2015, aleasă de Adunarea
Generală din 14 martie 2015, este
formată din:
-av.Turculeanu Ion
-av.Marinescu Radu
-av.Predescu Bianca Maria Carmen
-av.Socoteanu Răzvan-Florentin;
-av.Săuleanu
Lucian-Bernd
este
membru de drept al Congresului
Avocaților;
pe departamente de Soluția:Au fost desemnați responsabili
membrilor Consiliului de coordonarea activității Serviciului de
Asistență Judiciară din cadrul Baroului
Dolj doamna avocat Babov Georgeta
Daniela și domnul avocat DiaconuFlorea Cristian;
La următoarea ședință de consiliu, se
va decide cu privire la repartizarea pe
celelalte departamente de activitate
a membrilor Consiliului Baroului Dolj;
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Soluția:Având în vedere propunerea
formulată de domnul avocat Lucian
Săuleanu privind alegerea pentru
demnitatea de prodecan a domnului
avocat Cosmin Roșulescu, precum și
autopropunerea domnului Răzvan
Socoteanu, în urma votului secret
exprimat, a fost ales prodecan al
Baroului Dolj, cu un număr de 8 voturi,
domnul avocat Răzvan Socoteanu,
domnul avocat Cosmin Roșulescu
obținând un număr de 5 voturi.

II.

Alegerea prodecanului Baroului Dolj, în
temeiul art.56 alin.(2) lit.t) din Legea
nr.51/1995
pentru
organizarea
și
exercitarea profesiei de avocat;

III.

Diverse:
1.Av.Săuleanu Lucian-Bernd – propunere Soluția:A fost aprobată propunerea,
privind înregistrarea audio a ședințelor de urmând a fi achiziționat un sistem de
consiliu;
înregistrare audio;
2.Av.Săuleanu Lucian-Bernd – referitor la Soluția:S-a
hotărât
menținerea
modalitatea de convocare a ședințelor de
modalității de convocare a ședințelor de
consiliu;
consiliu prin SMS și email.
3.Stabilirea următoarei ședințe de consiliu

Soluția:S-a stabilit următoarea ședință
de consiliu pentru data de 16 aprilie
2015, ora 14.00.

Lucian Bernd Săuleanu
Avocat
Decanul Baroul Dolj
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