
ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI ILFOV 

DIN DATA DE 12.01.2021, MARȚI, INTERVAL ORAR 15:00 – 24:00 

 

ACTE ȘEDINȚE CONSILIU BAROU ILFOV 

1. Aprobarea conținutului procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Ilfov din data de 

15.12.2020. 

Soluție: aprobare conținut proces-verbal 

2. Aprobarea punctelor din ordinea de zi care nu vor fi postate pe site-ul Baroului Ilfov. 

Soluție: nu vor fi publicate punctele 4, 7 și 8 ale ordinii de zi 

 

3. Stadiul îndeplinirii lucrărilor anterioare. 

Soluție: desemnare coordonator Departament Asistență Judiciară în vederea întocmirii 

adresei discutate la punctul 12 al ordinii de zi a ședinței Consiliului Baroului Ilfov din data de 

17.11.2020. Se ia act de restul chestiunilor aflate în curs de soluționare. 

 

SAJ 

5. Analiza informării către Consiliului Baroului Ilfov, privind activitatea departamentului S.A.J. în 

perioada Ianuarie-Iulie 2020.  

Soluție: Hotărârea Consiliului Baroului Ilfov nr. 2/12.01.2021 

 
6. Solicitare înscriere în R.A.J.  

Soluție: Decizia Consiliului Baroului Ilfov nr. 3/12.01.2021 
 

 

DIVERSE 

9. Punct introdus din eroare 
 

10. Organizarea Adunării Generale Ordinare a Baroului Ilfov pe anul 2021. 

Soluție: Hotărârea Consiliului Baroului Ilfov nr. 5/12.01.2021 

 

11. Hotărâre a Consiliului de împuternicire a unei persoane în relația cu banca.  

Soluție: Hotărârea Consiliului Baroului Ilfov nr. 6/12.01.2021 
 

12. Analiza solicitării privind achitarea onorariului de curator special cu eliminarea aplicării 

reținerilor de 5% din cuantumul onorariului, conform hotărârii Consiliului Baroului Ilfov nr. 

104/10.12.2014 și a comisionului bancar, conform hotărârii Consiliului Baroului Ilfov nr. 

115/09.12.2012.  

Soluție: Amânare. S-a dispus adresă către instanță privind lămurirea circumstanțelor 

desemnării petentei în calitate de curator special, fără ca aceasta să fie înscrisă în Registrul 

Curatorilor Speciali al Baroului Ilfov și o altă adresă către petentă prin care să i se aducă la 

cunoștință faptul că a fost amânată soluționarea solicitării întrucât se efectuează cercetări cu 

privire la circumstanțele desemnării acesteia, precum și să i se solicite explicații cu privire la 

adresa sediului menționat în adresa primită de la Tribunalul Ilfov, respectiv care sunt 

circumstanțele desemnării acesteia ca și curator și dacă a făcut cunoscut instanței că nu se 

află înscrisă pe lista curatorilor din Baroul Ilfov. 
 

 

LISTĂ AMÂNĂRI FĂRĂ DEZBATERI – lipsă acte/referate sau comunicate după convocare 

a) Analiza statisticii privind numărul delegațiilor de substituire comunicate S.A.J. în perioada Ianuarie 

– Noiembrie 2020, întocmite de funcționarul S.A.J. – lipsă referat  

b) Analiza Ordonanței din dosarul 2257/P/2020, prin care a fost respinsă solicitarea de acordare a 

onorariului avocatului din oficiu, într-un dosar disjuns. – lipsă referat  



PREZENȚĂ CONSILIERI BAROU ILFOV: 

 

PAIDIU HUBERT ALIN - decan  

CHERCIU CALIN RODICA - prodecan  

ENE DANIEL -  consilier - absent motivat 

GRIGORAȘ LUMINIȚA  - consilier  

IONESCU MARIANA  - consilier  

LOVIN ȘERBAN NICULAE - consilier  

RUSU NICOLETA MARIA - consilier  

STAN MARIAN - consilier - absent motivat 

STANCIU JENIFER ENIKO - consilier  

 


