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HOTĂRÂREA 
CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ 

nr. 3/16.01.2018 

Având în vedere nota de fundamentare întocmită de responsabilul Departamentului Financiar și de 
Gestiune a Patrimoniului din cadrul Baroului Timiș, 

Având în vedere că ultima majorare a contribuției avocaților la bugetul Baroului Timiș s-a realizat 
în anul 2005, când aceasta a fost fixată la suma de 65 de lei,  

Având în vedere că din cei 65 de lei, 5 lei reprezintă contribuția la Fondul Național de Solidaritate al 
Avocaților, 12 lei reprezintă contribuția la bugetul UNBR, în bugetul Baroului Timiș rămânând în 
realitate 48 de lei, 

Având în vedere că, începând cu luna mai a anul 2015, Baroul Timiș a intrat într-un program de 
restructurare financiară și de reducere a costurilor, din cauza situației financiare dificile în care 
aceasta se afla, rezultatele acestui program fiind vizibile abia în cursul anului 2017, deoarece anul 
2016 a fost un an de stabilizare financiară și de menținere a cheltuielilor în limite rezonabile, fără 
implicarea în proiecte de anvergură care să presupună mobilizarea unor resurse financiare 
importante, 

Având în vedere că, începând cu anul 2017, Baroul Timiș și-a focusat activitatea spre organizarea 
unor evenimente în beneficiul membrilor săi, pentru a răspunde la întrebarea adresată de avocații 
membri ai Baroului Timiș: ”Ce face Baroul Timiș pentru avocații săi?”, 

Având în vedere că economiile adunate în cursul anului 2016 au permis susținerea unor evenimente 
și proiecte importante pentru avocați, atât profesionale cum ar fi: conferințe științifice (două 
organizate în anul 2017), abonamente la lucrări și studii științifice care sunt accesibile avocaților, cât 
și evenimente distractive cum ar fi: Balul Avocaților, Evenimentele pentru copii organizate cu ocazia 
Crăciunului, Corul Avocaților, Ziua Avocatului, 

Având în vedere derularea în anul 2017 a unor proiecte importante, cum ar fi: renovarea și 
remobilarea sediului Baroului Timiș, refacerea și remobilarea Arhivei Baroului Timiș, refacerea site-
ului Baroului Timiș, introducerea unui soft pentru programul utilizat de SAJ, refacerea 
infrastructurii IT a Baroului Timiș, 

Având în vedere că, începând cu anul 2016 au apărut cheltuieli noi (inexistente până în anul 2016), 
respectiv plata către INPPA a taxei aferente anului II de stagiu pentru avocații stagiari care se ridică 
la suma de aproximativ 18.000 lei anual, 

Având în vedere organizarea de alte evenimente în continuare, spre exemplu începând cu anul 2018 
Baroul Timiș va organiza un eveniment special pentru Depunerea jurământului pentru avocații 
stagiari într-un cadrul festiv, 

Având în vedere că organizarea evenimentelor și analiza cheltuielilor din anul 2017 au arătat în 
mod concret că din contribuția lunară de 65 lei/avocat nu se mai acoperă necesarul financiar 
suficient pentru susținerea activităților în beneficiul avocaților, creșterea implicării Baroului Timiș în 
susținerea activității membrilor săi, continuarea proiectelor începute, conceperea altor proiecte 
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pentru susținerea activității avocaților și pentru menținerea prestigiului profesional, presupunând 
mobilizarea unor resurse financiare mai mari, 

Consiliul Baroului Timiș, întrunit în ședința din data de 16.01.2018, conform prevederilor art. 50 
alin. 3, art. 56 alin. 2 lit. a) și o), art. 57 din Legea nr. 51/1995 republicată și modificată și, respectiv, 
art. 73 alin. 3 din Statutul Profesiei de Avocat, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE 

1. Începând cu data de 01.02.2018, se majorează cota de contribuţie a avocaţilor la bugetul 
baroului, după cum urmează: 

1.1.avocați definitivi: 90 de lei; 
1.2.avocați stagiari: 45 de lei. 

2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința avocaților din Baroul Timiș prin publicare pe site-ul 
Baroului Timiș, prin afișare la sediul Baroului Timiș și prin transmitere prin e-mail tuturor 
avocaților din Baroul Timiș, înregistrați cu date de contact în baza de date a Baroului Timiș. 

DECAN, 
Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ 


