
HOTĂRÂREA  
CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ  

nr. 10/04.05.2021 

extras 

Consiliul Baroului Timiș, în ședința din data de 04.05.2021, desfășurată prin videoconferință 
(ZOOM) conform prevederilor art. 55 alin. 2 lit. a), art. 56 din Legea nr. 51/1995 republicată 
și, respectiv, art. 73 alin. 6 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, care vor fi dezbătute în ședința de astăzi. 

2. Se ratifică în unanimitate procesul-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 
20.04.2021. 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 cererea formulată, constatându-se că este legală și statutară. Se autorizează 
funcționarea CI Mureșan Ligius Daniel, la adresa din Timișoara, str. Lugojului nr. 4, sc. A, 
ap. 2, jud. Timiș. 

4. Se ia act de încetarea Contractului de colaborare încheiat între CI Cerpaz Elena și CI 
Popa Anca Maria. 

5. Se ia act de încheierea Contractului de conlucrare profesională dintre CI Adascălului 
Claudia Daniela și CI Popa Anca Maria. 

6. Se aprobă desființarea CI Voica Sorina Bianca. 
7. Se aprobă desființarea CI Mihai Nastasiu. 
8. Se ia act de încetarea contractului de conlucrare profesională dintre CI Nastasiu Călin 

Ciprian și CI Mihai Nastasiu. 
9. Se aprobă cererea formulată, constatându-se că este legală și statutară. Se autorizează 

funcționarea sediului secundar al Nastasiu și Asociații SCA, la adresa Timișoara, str. 
George Coșbuc nr. 2, ap. 15, jud. Timiș. 

10.Se ia act de deciziile emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 
20.04.2021 - 04.05.2021. 

11.Se ia act de informarea privind activitatea UNBR. 



12.Se respinge cererea de reținere la sursă contribuție 11% din sumele de bani reprezentând 
onorarii la oficii, formulată de Doamna Avocat Arina Izgirean. 

13.Se ia act de răspunsul comunicat de Primăria Municipiului Timișoara privind redactarea 
unui regulament de acces în parcările publice. 

14.Se ia act de comunicarea hotărârii de către Curtea de Apel București. 
15.Se aprobă realizarea aplicației Baroul Timiș, conform ofertei. Se mandatează Decanul 

Baroului Timiș pentru semnarea contractului de prestări de servicii, care va fi prezentat 
anterior semnării, membrilor Consiliului Baroului Timiș. 

16.Se stabilește următoarea ședință a Consiliului Baroului Timiș în data de 18.05.2021, 
începând cu ora 14:00, prin videoconferință ZOOM. Până la această dată, Consiliul 
Baroului Timiș va putea adopta hotărâri prin vot electronic exprimat prin email sau prin 
videoconferință. 

17.Prezenta hotărâre se comunică Decanului Baroului Timiș, Secretariatului Baroului Timiș, 
Secretariatului CAA Filiala Timiș, Serviciului de Contabilitate al Baroului Timiș, 
Serviciului de Contabilitate al CAA Filiala Timiș. 

18.Prezenta hotărâre se publică în extras pe www.baroul-timis.ro, cu anonimizarea parțială a 
datelor cu caracter personal. 

DECAN, 
Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ 

http://www.baroul-timis.ro

