
HOTĂRÂREA 
CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ 

nr. 5/14.03.2017 

Consiliul Baroului Timiș, întrunit în ședința din data de 14.03.2017, 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. Se aprobă completarea ordinii de zi cu cererile înregistrate la secretariatul Baroului Timiș, între 

momentul comunicării ordinii de zi către membrii Consiliului Baroului Timiș și ora ședinței. 
2. Se ratifică procesul-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 28.02.2017. Acesta se va 

înregistra în Registrul de procese-verbale al Baroului Timiș și se va păstra la sediul Baroului Timiș pe 
suport de hârtie și în format electronic. 

3. Se aprobă înființarea Cabinetului de Avocat Cristea Dorina Daniela, cu sediul în Timișoara, str. 9 Mai nr. 
1, ap. 7, jud. Timiș. 

4. Se aprobă înființarea Cabinetului de Avocat Nodiți Ioana Mihaela, cu sediul în Timișoara, str. Zimnicea 
nr. 22, jud. Timiș. 

5. Se aprobă deschiderea de către Cabinetul de Avocat Alina Balbierer a sediului secundar pe raza Baroului 
Timiș, la adresa Timișoara, str. George Coșbuc nr. 1, ap. 6, jud. Timiș. 

6. Se aprobă cererea formulată de Doamna Av. Adriana Țuică prin care solicită eliberarea unei copii după 
procesul-verbal prin care s-a soluționat cererea Doamnei Av. Daniela Pleșa în legătură cu persoana 
Doamnei Av. Adriana Țuică. Se va comunica extras din procesul-verbal solicitat. 

7. Se ia act de Contractul de colaborare încheiat între NNDKP și Domnul Av. R.I.E.. 
8. Se ia act de Contractul de colaborare încheiat între NNDKP și Domnul Av. A.C.. 
9. Se ia act de Convenția de conlucrare profesională încheiată între M-D Cabinet de Avocat și R.R.R. 

Cabinet de Avocat. 
10. Se ia act de Convenția de conlucrare profesională încheiată între D.-F. M. Cabinet de Avocat și R.R.R. 

Cabinet de Avocat. 
11. Se aprobă cererea formulată de Domnul Av. Luca Marian Leontin de înscriere pe lista curatorilor 

judiciari. 
12. Se ia act de încheierea Actului adițional nr. 2/31.01.2017 la contractul de colaborare din data de 

24.11.2014, încheiat între M.Ș. Cabinet de Avocat și M.A.E. Cabinet de Avocat. 
13. Se ia act de încetarea Cabinetului de Avocat L.-H. E. la data de 22.02.2017, ca urmare a decesului 

avocatului titular. 
14. Se ia act de informarea realizată de Decanul Baroului Timiș, Av. dr. Sergiu I. STĂNILĂ, pentru 

activitatea din perioada 28.02.2017 - 14.03.2017. 
15. Se ia act de informarea privind participarea Decanului Baroului Timiș, Av. dr. Sergiu I. STĂNILĂ, în 

data de 02.03.2017 la ședința de bilanț a Curții de Apel Timișoara pe anul 2016. 
16. Se aprobă transferul Doamnei Avocat Cristea Dorina Daniela din Baroul Cluj în Baroul Timiș. 
17. Se aprobă transferul Doamnei Avocat Nodiți Ioana Mihaela din Baroul Hunedoara în Baroul Timiș. 
18. Se desemnează Domnul Av. Ionuț PAȘCA în calitate de consilier raportor pentru cercetarea disciplinară 

prealabilă a plângerii formulată de Doamna W.F. împotriva Doamnei Av. G.A.G.. 
19. Se desemnează Domnul Av. Ciprian BARBUL în calitate de consilier raportor pentru cercetarea 

disciplinară prealabilă a plângerii formulată de Doamna A.E.S. împotriva Doamnei Av. C.M.. 
20. Se hotărăște exercitarea acțiunii disciplinare împotriva Domnului Av. L.D., reținându-se încălcarea 

obligațiilor profesionale, prin exercitarea unui apel tardiv și neverificarea datei comunicării hotărârii 
atacate, față de plângerea formulată de petentul C.D., Consiliul Baroului Timiș însușindu-și Raportul 
întocmit de consilierul raportor. 

21. Se clasează plângerea depusă de S.C. L.P. S.R.L. și L.P. H. U. T. GmbH & CO. KG împotriva Doamnei 
Av. O.D. și a Domnului Av. R.S.. 

22. Se ia act de prezentarea indicatorilor financiari ai Baroului Timiș. 
23. Se adoptă următoarele taxe, care se vor aplica începând cu data de 14.03.2017: 



23.1.taxă anuală de 200 de lei, pentru avocații suspendați din exercitarea profesiei, cu excepția 
avocaților suspendați la cerere pentru concediul de maternitate și, respectiv, pentru concediul de 
creștere și îngrijire a copilului. 

23.2.taxă de 2.000 de lei pentru înscrierea în Tabloul Avocaților Incompatibili a persoanelor primite 
în profesia de avocat cu examen sau cu scutire de examen și care nu au exercitat niciodată 
profesia de avocat și nu au fost înscriși în Tabloul Avocaților cu drept de exercitare a profesiei. 

23.3.taxă de 500 de lei pentru înscrierea în Tabloul Avocaților Incompatibili a persoanelor primite în 
profesia de avocat cu examen sau cu scutire de examen și care au exercitat până la momentul 
formulării cererii de înscriere în Tabloul Avocaților Incompatibili profesia de avocat și au fost 
înscriși în Tabloul Avocaților cu drept de exercitare a profesiei. 

24. Se aprobă oferta pentru lucrări de zugrăvire parter, montat una baterie duș baie și una chiuvetă, 
demolare coș fum vechi și completare tablă profil țiglă (reparații acoperiș) la imobilul din Văliug, jud. 
Caraș-Severin, depusă de S.C M&B MANSART S.R.L., la valoarea de 3.897,25 lei, care se va achita în 
cuantum de 50% Baroul Timiș, 50% CAA Filiala Timiș. 

25. Se aprobă solicitarea din partea Doamnei Gianina Ianăș - Renașterea Bănățeană, de comunicare a 
motivului pentru care nu s-a efectuat recepția lucrărilor de reabilitare efectuate de societatea CSP Activ 
Consproiect S.R.L la imobilul situat pe raza comunei Văliug (Vila Avocaților). Se va înainta adresa 
transmisă Tribunalului Caraș-Severin. 

26. Se ia act de informarea din partea Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara 
privind desemnarea în Comisia de Management al Calității de pe lângă facultate, în calitate de 
reprezentant al angajatorilor, a Doamnei Avocat Ioana Hațegan, Managing Partner Hațegan Attorneys. 

27. Se prelungește Protocolul încheiat cu Curtea de Apel Timișoara, având ca obiect finanțarea de către 
Baroul Timiș a activității de scanare documente dosare instanțe, până la data de 30.09.2017, aceasta fiind 
ultima prelungire. 

28. Se aprobă oferta depusă de Șoimu Daniel Cătălin, S.C. DCODE WEB DEVELOPMENT S.R.L., 
pentru suma de 3.000 EURO (furnizorul nu este plătitor de TVA), pentru refacerea site-ului Baroului 
Timiș. În ceea ce privește oferta de găzduire, se aprobă oferta depusă de celași furnizor, la valoarea de 10 
EURO / lună. Este desemnată persoană responsabilă din partea Baroului Timiș, pentru raportul juridic 
cu furnizorul, Domnul Decan Av. dr. Sergiu I. STĂNILĂ. 

29. Se aprobă solicitarea Domnului Filip Paunovici de aprobare transmitere informații despre aplicația 
isoLEX prin intermediul paginii de internet de internet a Baroului, respectiv prin e-mail către avocați. 

30. Se aprobă încheierea contractului de cont curent cu LIBRA INTERNET BANK. Acesta va fi încheiat la 
data la care expiră depozitul deschis la BRD GSG Timișoara. 

31. Se programează următoarea ședință a Consiliului Baroului Timiș pentru data de 28.03.2017, începând 
cu ora 14:00. 

DECAN, 
Av. dr. Sergiu I. STĂNILĂ


