
HOTĂRÂREA  
CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ  

nr. 13/06.07.2021 

extras 

Consiliul Baroului Timiș, în ședința din data de 06.07.2021, desfășurată la sediul Baroului 
Timiș, 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 
08.06.2021. 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 Hotărârea Adunării Generale a Asociaților BRANCOV, SIMIONESCU, 
TODOR SCA, aceasta fiind legală și statutară. 

4. Se aprobă cererea de înscriere în Registrul avocaților care pot fi numiți curatori, formulată 
de Doamna Avocat Elvira Chira. 

5. Se aprobă cererea de înscriere în Registrul avocaților care pot fi numiți curatori, formulată 
de Doamna Avocat Crișan Alecsandra Iasmina. 

6. Se constată că cererea este legală și statutară. Se autorizează funcționarea CI Predescu 
Carmen Olivia, cu sediul în Giroc, str. Satelitului nr. 12, jud. Timiș. 

7. Se constată că cererea este legală și statutară. Se autorizează funcționarea CI Cercega 
Dana Sorina, cu sediul în Sat Herendești nr. 113, Comuna Victor Vlad Delamarina, jud. 
Timiș. 

8. Se constată că cererea este legală și statutară. Se autorizează funcționarea CI Balbierer 
Alina, cu sediul în Timișoara, Piața Ionel I. C. Brătianu nr. 2, et. 1, ap. 13, jud. Timiș. 

9. Se aprobă cererea de modificare denumire formă de exercitare a profesiei de avocat CI 
Radu Alexandra, ca urmare a schimbării numelui de familie prin căsătorie a avocatului 
titular (fostă Luchin). 



10.Se aprobă cererea de modificare denumire formă de exercitare a profesiei de avocat CI 
Iliescu - Moisil Octavia Emilia, ca urmare a schimbării numelui de familie prin căsătorie a 
avocatului titular (fostă Moisil). 

11.Se aprobă cererea de modificare denumire formă de exercitare a profesiei de avocat CI 
Simon Eugenia Alexandra Maria, ca urmare a schimbării numelui de familie prin 
căsătorie a avocatului titular (fostă Murgu). 

12.Se aprobă cererea de modificare denumire formă de exercitare a profesiei de avocat CI 
Toderaș-Alexa Narcis Elena, ca urmare a schimbării numelui de familie prin căsătorie a 
avocatului titular (fostă Alexa). 

13.Se aprobă cererea de modificare denumire formă de exercitare a profesiei de avocat CI 
Marchiș Lucia Florina, ca urmare a schimbării numelui de familie prin căsătorie a 
avocatului titular (fostă Per). 

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

15.Se ia act de încheierea Contractului de colaborare dintre CI Oana Halmaghi și CI Bota 
Andrada. 

16.Se aprobă cererea formulată de avocat (incompatibil) Chiș Alexandra-Paula de înscriere pe 
Tabloul Avocaților definitivi incompatibili din Baroul Timiș. 

17.Se ia act de cererea formulată de Doamna Avocat Mateiașevici-Hânda Alina Ecaterina de 
intrare în concediu de creștere copil până la vârsta de 2 ani începând cu data de 
22.05.2021, pe perioada 22.05.2021 - 28.02.2023. 

18.Se ia act de cererea formulată de Domnul Avocat Lupăștean Denis de suspendare din 
exercitarea profesiei de avocat pe perioada 08.07.2021 - 08.08.2021, pentru creștere copil. 

19.Se ia act de deciziile emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 
08.06.2021 - 06.07.2021. 

20.Se ia act de informarea privind ședințele CP, CUNBR din perioada 22-23.06.2021. 
21.Se ia act de informarea privind Congresul Avocaților din perioada 24-25.06.2021. 
22.Se clasează plângerea formulată de petentul P.M.L. împotriva Doamnei Avocat A.C., 

însușindu-se referatul întocmit de consilierul raportor. Referatul constituie parte integrantă 
din hotărârea care se va pronunța și se comunică în condițiile Legii nr. 51/1995 
republicată și ale Statutului Profesiei de Avocat. 

23.Se clasează plângerea formulată de petentul V.D. împotriva Domnului Avocat A.G., 
însușindu-se referatul întocmit de consilierul raportor. Referatul constituie parte integrantă 
din hotărârea care se va pronunța și se comunică în condițiile Legii nr. 51/1995 
republicată și ale Statutului Profesiei de Avocat. 

24.Se ia act de Adresa transmisă de Judecătoria Timișoara. 
25.Se ia act de Adresa din partea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timișoara. Se 

repartizează Domnului Avocat Cristian Popa. 
26.Se ia act de citația emisă de Curtea de Apel București. 
27.Se ia act de citația emisă de Curtea de Apel Timișoara. 



28.Se ia act de cererea Tribunalului Olt de comunicare CNP și date personale avocat C.O., 
aplicare amendă. Se transmite răspuns că nu se comunică nici CNP și nici datele personale 
ale avocatului, altele decât cele care sunt postate pe Tabloul Avocaților. 

29.Având în vedere majorarea cotei de contribuție a avocaților definitivi la bugetul U.N.B.R., 
de la 15 lei la 30 lei lunar, începând cu data de 01.07.2021, se ia act de această majorare și 
se hotărăște:  
29.1.Începând cu data de 01.07.2021, cota de contribuție a avocaților definitivi membri ai 

Baroului Timiș este de 105 lei / lunar, fiind compusă din: 
29.1.1.70 lei, cu titlu de contribuție la bugetul Baroului Timiș; 
29.1.2.5 lei, cu titlu de contribuție la Fondul Solidaritatea; 
29.1.3.30 lei, cu titlu de contribuție la bugetul U.N.B.R.. 

29.2.De asemenea, începând cu data de 01.07.2021, cota de contribuție a avocaților 
definitivi membri ai Baroului Timiș, care se află în concediu de creștere și îngrijire copil 
până la vârsta de 2 ani este de 35 lei / lunar, fiind compusă din: 
29.2.1.5 lei, cu titlu de contribuție la Fondul Solidaritatea; 
29.2.2.30 lei, cu titlu de contribuție la bugetul U.N.B.R.. 

29.3.Cota de contribuție a avocaților stagiari membri ai Baroului Timiș rămâne 
neschimbată. 

29.4.Avocații care au achitat în avans cota de contribuție la valoarea anterioară, vor achita 
până la finalul lunii iulie 2021 diferențele conform celor de mai sus. 

30.Se stabilește următoarea ședință a Consiliului Baroului Timiș în data de 07.09.2021, 
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. 

31. 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. 

32. 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

