
Hotărâre  nr. 65 

CONSILIUL BAROULUI VÂLCEA 

Întrunit în  şedinţa din data de  20.08.2015  : 

- Având în vedere rezultatele verificării dosarelor de înscriere ale candidaţilor la examenul de 

primire în profesia de avocat – sesiunea septembrie  2015 si indeplinirea conditiilor pentru 

inscrierea la examenul de primire in profesia de avocat sesiunea 2015 ; 

-În baza Legii 51/1995 republicată privind exercitarea şi organizarea profesiei de avocat cu 

toate modificările şi completările şi a Statutului profesiei de avocat ; 

-În baza Regulamentului – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de 

avocat a adoptat următoarea 

HOTĂRÂRE:  

Art. 1.Consiliul Baroului validează  cererile de înscriere ale candidaţilor la examenul de primire 

în profesia de avocat in urmatoarele conditii. 

Art 2 Se constată îndeplinirea condiţiilor de înscriere pentru un nr. de 23 candidaţi la examenul 

de primire în profesie în vederea dobândirii calităţii de avocat stagiar,  respectiv pentru un 

număr de 1(unu)  candidat pentru examenul de primire în profesie în vederea dobândirii 

calităţii de avocat definitiv, astfel  cum sunt identificati in tabelul anexa la prezenta hotarare. 

Art.3 In cazulcandidatului Pojoranu Dumitru Bogdan, se constata că acesta nu a depus la 

dosar copia legalizata a diplomei de licenta si a foii matricole, motivand ca acestea se află in 

original la sediul facultatii de Drept„NicolaeTitulescu” din Craiova, iar angajatii acesteia se află 

in concediu in perioada 01.08- 06.09 2015, astfel că s-a aflat in imposibilitatea procurarii 

actelor. Candidatul a depus copie conforma cu originalul a documentelor solicitate. De 

asemenea, a inregistat la barou si cerere prin care solicita Comisiei Permanente a UNBR 

aprobarea primirii dosarului in forma incompleta, cu precizarea ca va depune copiile legalizate 

cu cel mult 5 zile inainte de data examenului. Cererea va fi inaintată Comisiei Permanente a 

U.N.B.R. 

Avand in vedere, ca nu sunt indeplinite cerintele prevazute de regulament pentru validarea 

dosarului de inscriere al candidatului Porojanu Dumitru Bogdan, consiliul baroului decide 

respingerea cererii de inscriere pe lista candidatilor la examen pentru dobandirea calitatii de 

avocat stagiar. 

Art. 4. Se dispune afişarea rezultatelor validării la sediul Baroului. 

Art. 5. Tabelul nominal cuprinzând persoanele ale caror cereri de inscriere la examen au fost 

validate in conditiile de mai sus se anexează prezentei hotărâri şi face parte integrantă din 

aceasta ;  

Art.6 Hotararea poate fi contestata în termen de 24 de ore de la afişarea listei la sediul 

Baroului. Contestaţiile se depun la sediul baroului din Rm. Vâlcea str. Gabriel Stoianovici nr. 

8 , bl. T2 sc. C ap. 4, jud. Vâlcea sau prin fax la nr. 0250/732336 

            Data 

      20.08.2015 



DECAN, 

Av. Narcisa Iulia Dumbrăvescu 

BAROUL  VÂLCEA 

TABEL NOMINAL 

CU REZULTATELE VALIDĂRII DOSARELOR CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA 

EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT 

– SESIUNEA SEPTEMBRIE 2015 – 

CONFORM HOTĂRÂRII CONSILIULUI BAROULUI VÂLCEA nr. 65 din 20.08.2015 

ANEXĂ LA HOTARAREA  nr. 65/20.08.2015 

CONSILIULUI BAROULUI VÂLCEA 

–STAGIARI – 

Nr. 

Crt. 

Numele candidatului Prenumele candidatului Admis/Respins Motivul respingerii  

1. MIHĂILOIU Elena-Alexandra ADMIS   

2. IONAŞCU Ionela-Roxana ADMIS   

3. PETRESCU Alexandra-Catalina ADMIS   

4. NASTASIE Constantin-Radu ADMIS   

5. FLORICA Laura-Ştefania ADMIS   

6. SASU Nicoleta-Narcisa ADMIS   

7. POPESCU Alexandru ADMIS   

8. PREDESCU Ionel-Catalin ADMIS   

9. MARICA Elena-Cristina ADMIS   

10. MUNTEANU Raluca-Nicoleta ADMIS   

11. CONCIOIU George-Alexandru ADMIS   

12. CIOBANU Gheorghe-Alexandru ADMIS   

13. BUICĂ Iuliana ADMIS   

14. DUMITRANA Ramona-Maria ADMIS   

15. CAPLEA George-Alexandru ADMIS   

16. BUSE Andreea-Cristiana ADMIS   

17. TOMESCU Diana-Maria ADMIS   

18. DAFINCESCU Doina ADMIS   



19. ŞOGORESCU Ramona-Evelina ADMIS   

20. CIOBOTEA Irina-Cristiana ADMIS   

21. POJORANU Dumitru-Bogdan RESPINS Dosar incomplet prin 

nerespectarea disp. 

art.7 alin.8 din 

Regulamentul Cadru - 

Anexă la Hot. U.N.B.R. 

nr. 1117/05.06.2015 

22. DINESCU Tudor ADMIS   

23. BUNGĂRDEAN Teodora ADMIS   

24. DOGARU Ion ADMIS   

- DEFINITIVI - 

Nr. 

Crt. 

Numele candidatului Numele candidatului Admis/Respins Motivul respingerii  

1. POPESCU Elena ADMIS   

CONSILIUL BAROULUI VÂLCEA 

DECAN, 

Av. Narcisa Iulia Dumbrăvescu 

 


