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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 25 februarie 2016 

 

ORDINEA DE ZI 

 

 

I. Invitaţi la consiliu: 

1 Bica Alina-Mihaela 

(primită în profesia de 

avocat prin Decizia 

nr.137/10.02.2011 a 

Consiliului Baroului Dolj) 

-solicită rediscutarea cererii de înscriere pe tabloul avocaţilor 

definitivi cu drept de exercitare a profesiei al Baroului Dolj şi a 

cererii de avizare şi înregistrare a cabinetului individual de 

avocat; 

-depunerea jurământului; 

-ascultarea avocatului în temeiul art.51 din Statutul profesiei de 

avocat; 

 

II. Adunarea generală a Baroului Dolj din 05.03.2016: 

1 Consiliul Baroului Dolj -verificarea și validarea candidaturilor depuse pentru calitatea de 

delegat al Baroului Dolj la Congresul Avocaților din martie 2016; 

 

2 Consiliul Baroului Dolj -Raportul de activitate al Consiliului Baroului Dolj pentru anul 

2015, Situația financiară a Baroului Dolj în perioada 01.01.2015 – 

31.12.2015, Proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 

2016, documente ce vor fi prezentate Adunării Generale din 

05.03.2016; 

 

III. Propuneri: 

1 Avocat Lucian Bernd 

Săuleanu 

-propunere pentru închirierea unui teren pe strada A.I.Cuza (în 

spatele clădirii „Patria”)  pentru amenajarea unei parcări destinate 

exclusiv avocaţilor; 

 

 

 

2 Avocat Lucian Bernd 

Săuleanu 

-stabilirea cuantumului taxei de fotocopiere prevăzută la art.19 

alin.(4) din Regulamentul Bibliotecii Baroului Dolj, pentru mai 

mult de 10 copii. 

 

IV. Informări: 

1 Avocat Lucian Bernd 

Săuleanu  

 

-informare privind organizarea Conferinţei profesionale „Daunele 

morale.Aspecte şi probleme practice actuale” din 27 februarie 

2016;detalii organizatorice; 

 

2 Avocat Lucian Bernd 

Săuleanu  

 

-Adresa Curţii de Apel Craiova din 10.02.2016  - propunere 

privind desfăşurarea în anul 2016 a întâlnirilor de lucru între 

conducerea Baroului Dolj şi conducerea instanţelor judecătoreşti 

din Craiova în zilele de 11 februarie 2016 şi 11 noiembrie 2016. 

 

www.barouldolj.ro 
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Avocat Lucian Bernd 

Săuleanu  

 

-informare privind întâlnirea de lucru  între conducerea Baroului 

Dolj şi conducerea instanţelor judecătoreşti din Craiova, 

desfăşurată la Curtea de Apel Craiova la data de 11 februarie 

2016; 

 

4 Avocat Lucian Bernd 

Săuleanu  

 

-informare cu privire la soluţia dispusă în Dosar  nr.471/P/2015 

vizând plângerea penală formulată de Baroul Dolj în legătură cu 

lucrările executate la Vila Themis din Călimăneşti-Vâlcea; 

   

5 Av.Lucian Bernd Săuleanu -informare – demersuri întreprinse pentru amenajarea unor locuri 

de parcare lângă Tribunalul Dolj; 

 

6 Av.Mihai Popescu şi 

Av.Cristian Diaconu-Florea 

-informare privind participarea la evenimentul organizat de 

Baroul Zajecar la data de 20.02.2016; 

 

7 Av.Bianca Predescu şi 

Av.Dana Babov 

-informare cu privire la evenimentele Baroului Dolj din perioada 

01-08 martie 2016; 

 

V. Cereri: 

1 Av.Didu Anca(Baroul Olt) -solicită aprobarea transferului în Baroul Dolj; 

-solicită înscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu drept de 

exercitare al Baroului Dolj, începând cu data de 01.03.2016, 

urmare a aprobării transferului; 

-solicită avizare și înregistrare cabinet individual; 

  

2 Av.Cioroiu Diana 

Felicia(Baroul Olt) 

-solicită aprobarea transferului în Baroul Dolj; 

 

 

3 Av.Bratiloveanu Izabela -solicită trecerea pe Tabloul avocaților suspendați la cerere, ân 

perioada 12.02.2016-31.12.2016; 

-referat contabilitate; 

 

4 Av.Stolojan Ion -solicită trecerea pe Tabloul avocaților suspendați la cerere, 

începând cu data de 01.03.2016; 

-referat contabilitate; 

 

5 Av.Lungoci Camelia -solicită trecerea pe Tabloul avocaților suspendați pentru 

incompatibilitate, începând cu data de 18.02.2016; 

-solicităaprobare pentru plata eşalonată a taxelor profesionale 

restante, la sumade 500 lei/lunar; 

-referat contabilitate; 

 

6 Av.Trandafir Gabriela 

Carmela 

-solicită radierea de pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de 

exercitare a profesiei, începând cu data de 01.03.2016, ca urmare 

a renunţării la calitatea de avocat, în vederea pensionării pentru 

retragere definitivă din profesia de avocat;  
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7 Av.Popa Cristian -solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional; 

 

8 Av.Diaconu Ciprian -solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional; 

 

9 Av.Ionică Bercea Adela -solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional; 

 

10 Av.Lăjea Amanda -solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional; 

 

11 Av.Zaharia Alexandru -solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional; 

 

12 Av.Lincă Marian Cosmin -solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional; 

 

13 Av.Blejea Elena Mihaela -solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional; 

 

14 Av.Tălpăşanu Dragoş Radu -solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional; 

 

15 Av.Deaconu Camelia -solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional; 

 

16 Av.Despinescu Cătălin -solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional; 

 

 17 Av.Băloi Ovidiu Gică -solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional; 

 

18 Av.Popescu Mihaela Ofelia 

Rodica(fostă Pricină) 

-solicită aprobare pentru schimbarea denumirii cabinetului 

individual; 

 

19 Av.Popescu Mihaela Ofelia 

Rodica(fostă Pricină) 

-solicită aprobare pentru deschiderea unui birou de lucru; 

 

20 Chionea şi Asociaţii – 

Societate Civilă de Avocaţi 

şi av.def.Lungu Laurenţiu 

Răzvan 

-avizare şi înregistrare contract de colaborare; 

 

21 Cabinet de avocat Adriana 

Bogheanu şi  

Calotă, Ghiţă &Asociaţii – 

Societate Civilă de Avocaţi 

-avizare şi înregistrare convenţie de conlucrare profesională; 

 

22 Av.Popa Lucică(suspendat 

pentru neplata taxelor 

profesionale) 

-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de 

exercitare a profesiei, începând cu data de 01.03.2016, urmare  

achitării taxelor şi contribuţiilor profesionale; 

-referat contabilitate; 
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23 Av. Popa Lucică -avizare şi înregistrare cabinet individual, începând cu data de 

01.03.2016; 

 

24 Av.Uţescu Maria -solicită aprobare pentru continuarea exercitării profesiei de 

avocat și menținerea pe Tabloul avocaților definitivi cu drept de 

exercitare a profesiei, în temeiul art.61 din Statutul profesiei de 

avocat; 

 

25 Av.Ouatu Macrina Lia -solicită aprobare pentru continuarea exercitării profesiei de 

avocat și menținerea pe Tabloul avocaților definitivi cu drept de 

exercitare a profesiei, în temeiul art.61 din Statutul profesiei de 

avocat; 

 

26 Av.Trandafir Mihaela 

Mirela 

-solicită avizare pentru eliberarea unui nou card european CCBE, 

având în vedere pierderea celui emis anterior; 

 

27 Av.Vîlceanu Lavinia 

Mihaela 

-solicită avizare pentru eliberarea unui nou card european CCBE, 

având în vedere schimbarea numelui; 

 

28 Av.Ivanovici Dragoş 

Theodor 

-solicită restituirea sumei de 1500 lei achitată pentru soluţionarea 

cererii  de reînscriere pe tabloul avocaţilor definitivi cu drept de 

exercitare a profesiei, soluţionată în şedinţa de consiliu din 

19.02.2015; 

-referat consilier-raportor; 

 

29 Justiţiabil Hîrşovescu 

Victor 

-plângere înregistrată la Baroul Dolj sub nr.143/20.01.2016; 

 

30 Justiţiabil Coşovan Rada -contestaţie împotriva Deciziei Decanului Baroului Dolj prin care 

i-a fost respinsă cererea de restituire a onorariului achitat 

domnului avocat Ionescu Sorin; 

 

31 UNBR -ne transmite, în copie, Adresa Curţii de Apel Craiova, emisă la 

02.12.2015 în Dosar nr.1092/54/2008*, Sentinţa penală 

nr.167/14.04.2014 a Curţii de Apel Craiova şi minuta Deciziei 

nr.442/A a I.C.C.J. – Dosar nr.3858/1/2014 privind pe doamna 

avocat Răducan Ileana Alina;  

-se solicită luarea măsurilor ce se impun şi comunicarea la 

U.N.B.R. a deciziei Consiliului Baroului Dolj; 

-referat consilier-raportor; 

 

32 Curtea de Apel Bucureşti -ne comunică Sentinţa penală nr.148/29.09.2015 pronunţată de 

Curtea de Apel  Bucureşti, Secţia aII-a Penală, modificată prin 

Decizia penală nr.481/A/21.12.2015, pronunţată de Inalta Curte 

de Casaţie şi Justiţie Secţia Penală. 
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33 Baroul Maramureş -ne restituie dosarul profesional al domnului avocat Oane Bogdan 

David, având în vedere  respingerea cererii de transfer în Baroul 

Maramureş, prin Hotărârea nr.2 din 05.02.2016 a Consiliului 

Baroului Maramureş; 

 

VI. Av.Lucian Bernd Săuleanu -propunere pentru stabilirea următoarei ședințe de consiliu la data 

de 17.03.2016, ora 14.00; 

 

 

Avocat  Lucian Bernd Săuleanu 

 

Decanul Baroului Dolj 

 


