
HOTĂRÂREA  
CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ  

nr. 18/05.10.2021 

extras 

Consiliul Baroului Timiș, în ședința din data de 05.10.2021, desfășurată în sistem mixt, la 
sediul Baroului Timiș și prin intermediul videoconferinței platforma 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 21.09.2021. 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 ia act de schimbarea numelui de familie prin căsătorie (din Balea Maria Roxana în 
Balea Stanciu Maria Roxana). Se vor opera modificările necesare în evidențe. 

4. Se ia act de retragerea asociatului Avocat dr. Ligia Cătuna din SCA Ligia Cătuna și 
Asociații. Se ia act de încheierea Procesului-verbal al Adunării Asociaților SCA Ligia 
Cătuna și Asociații. 

5. Constatându-se că este legală și statutară, se aprobă cererea formulată. Se autorizează 
funcționarea CI Ligia Cătuna (Ligia Cătuna LawOffice), cu sediul în Dumbrăvița, str. 
Neptun nr. 10, jud. Timiș. Se ia act de declararea aportului la constituirea patrimoniului 
de afectațiune. 

6. Constatându-se că este legală și statutară, se aprobă cererea formulată. Se autorizează 
funcționarea CI MANOLESCU Traian Neculae, cu sediul în Timișoara, B-dul. Cetății nr. 
50-52, bl. 5, sc. B, et. 6, ap. 28, jud. Timiș. 

7. Se ia act de modificarea Actelor Constitutive a TUFARIU BLIDARIU BEDROSIAN – 
Societate Civilă de Avocați. 

8. Se ia act de încheierea Actului adițional la contractul de colaborare dintre SCA Maier, 
Ciucur și Asociații și Doamna Avocat Laura Cristina Tegzeș. 

9. Se ia act de încheierea Convenției de Conlucrare Profesională dintre PAȘCA & PAȘCA – 
Societate Civilă de Avocați și către MANOLESCU Traian Neculae – Cabinet de Avocat. 



10.Constatându-se că este legală și statutară, se aprobă cererea formulată. Se autorizează 
funcționarea CI Ioaneș Loredana-Annemaria, cu sediul în Timișoara, Bd. Revoluției din 
1989 nr. 3, et. 1, ap. 5, jud. Timiș. 

11.Constatându-se că este legală și statutară, se aprobă cererea formulată. Se autorizează 
funcționarea CI MĂRGINEANU Mihai, cu sediul în Dumbrăvița, str. Ponor nr. 15, ap. 1, 
jud. Timiș. 

12.Se aprobă cererea de acordare dispensă participare examen de absolvire INPPA sesiunea 
noiembrie 2021 - avocat Atanasiu Roxana Maria Alexandra (înscrisă în Tabloul Avocaților 
stagiari din Baroul Timiș la data de 21.01.2020). 

13.Se ia act de sesizarea privind neconcordanțele din O.U.G. nr. 130/2020 - Avocat Cristian 
Zsifkov. Se va emite răspuns. 

14.Se ia act de deciziile emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 
21.09.2021 - 05.10.2021. 

15.Se constată că Doamna Avocat M.G. nu a fost înștiințată despre neplata taxelor și 
contribuțiilor restante și nici despre măsura suspendării din exercitarea profesiei, anterior 
dispunerii acesteia. Se revine asupra măsurii suspendării din exercitarea profesiei de 
avocat, pe durata neplăţii taxelor, pentru neachitarea taxelor şi contribuţiilor prevăzute de 
lege şi de statutul profesiei timp de 3 luni de la scadenţa acestora, în cazul Doamnei 
Avocat M.G.. Se vor opera măsurile necesare în Tabloul Avocaților cu drept de exercitare 
a profesiei din cadrul Baroului Timiș. Se va comunica răspuns către Consiliul UNBR. 

16.Se stabilește următoarea ședință a Consiliului Baroului Timiș în data de 19.10.2021, 
începând cu ora 14:00, la sediul Baroului Timiș. 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

