
HOTĂRÂREA 
CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ 

nr. 3/31.03.2015 

Consiliul Baroului Timiș, întrunit în ședința din data de 31.03.2015, conform prevederilor art. 56 
alin. 2 lit. a), art. 57 din Legea nr. 51/1995 republicată și, respectiv, art. 73 alin. 3 din Statutul 
Profesiei de Avocat, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE 
1. În cadrul Adunării Generale din data de 28.04.2015, se vor organiza alegeri pentru un număr de 

10 consilieri și, respectiv, 5 membri supleanți, întrucât mandatele domnilor consilieri av. Lazăr 
GRUNEANȚU și, respectiv, av. Sergiu STĂNILĂ, încetează în luna decembrie 2016, raportat 
la prevederile art. 71 alin. 1 din Statutul Profesiei de Avocat. 

2. Taxa de transfer în Baroul Timiș, pentru cererile înregistrate până la data de 01.06.2015, 
se reduce la 100 lei. 

3. Se mandatează Domnul Consilier Avocat Sergiu STĂNILĂ pentru a negocia în numele 
Baroului Timiș relația de colaborare cu Telekom România, în vederea contractării unui 
abonament de date și voce, care va presupune alocarea unui buget de bonusuri pentru Baroul 
Timiș. 

4. Se mandatează Domnul Consilier Avocat Sergiu STĂNILĂ pentru a discuta cu reprezentanții 
Curții de Apel Timișoara, Tribunalului Timiș și, respectiv, Judecătoriei Timișoara, în vederea 
implementării propunerii de achiziționare a unor televizoare LCD, care urmează a fi montate în 
clădirea Palatului Dicasterial și care vor servi la afișarea listelor de ședință și a mersului 
dezbaterilor din fiecare sală de judecată. 

5. Se menține suspendarea plății indemnizației de consilier, până la data întrunirii noului Consiliu 
al Baroului Timiș, în componența rezultată în urma alegerilor din aprilie 2015. 

6. Se aprobă acordarea unei prime de Paște pentru personalul administrativ al Baroului Timiș, în 
cuantum de 300 lei net de persoană, cu excepția personalului angajat în cadrul Biroului Lugoj, 
pentru care se aprobă o primă de Paște de 150 lei net. 

7. Se respinge solicitarea de majorare a salariilor, formulată de personalul administrativ al 
Baroului Timiș. 

8. Se respinge solicitarea de sponsorizare formulată de Clinica ORL copii și adulți Bega 
Timișoara. 

Decan, 
  Av. Valeriu RĂUȚĂ                     


