
  

 

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI ILFOV 

DIN DATA DE 01.08.2022, LUNI, INTERVAL ORAR 15:00 – 24:00 

  

SAJ 

7. Cerere înscriere SAJ, formulată de doamna avocat Zobi-Bursuc Mihaela.  

Soluție: Hotărârea Consiliului Baroului Ilfov nr. 90/01.08.2022 

 

8. Cerere înscriere RCS, formulată de doamna avocat Zobi-Bursuc Mihaela.  

Soluție: Hotărârea Consiliului Baroului Ilfov nr. 91/01.08.2022 

 

9. Cerere înscriere SAJ, formulată de domnul avocat Enoiu Silviu-Andrei.  

Soluție: amânare 

 

 

DIVERSE 

11. Revenire cerere privind comunicarea detaliilor legate de conturile Baroului Ilfov 

Soluție: solicitare punct de vedere din partea DCAJ privind posibilitatea comunicării 

extraselor de cont SAJ, având în vedere că astfel veniturile avocaților din SAJ vor deveni 

publice și solicitare costuri ocazionate de eliberarea de către bancă a extraselor de cont pentru 

10 ani în urmă. Petenții urmează a fi informați cu privire la aceste demersuri. 

 

12. Analiza situației contribuțiilor avocaților membri ai Baroului Ilfov.  

Soluție: comunicare notificări prin e-mail către avocații care figurează cu restanțe mai vechi 

de luna Martie 2022 inclusiv. 

 

 

COMPLETARE 

14. Analiza adresei de comunicare a cererii de chemare în judecată, primită din partea 

Tribunalului Ilfov, formulată împotriva Baroului Ilfov și a 6 avocați desemnați de către S.A.J. 

pentru a-l reprezenta pe reclamant.  

Soluție: se desemnează doamna consilier avocat Popescu-Proorocu Carmen-Coca 

responsabilă cu întocmirea întâmpinării în dosarul 581/93/2022, fără a fi necesar ca vreun 

consilier să se prezinte în instanță. 

 

15. Dezbateri cu privire la participarea echipei Baroului Ilfov la competiția sportivă anuală de 

fotbal a avocaților, organizată de Baroul Maramureș sub denumirea „Cupa Castanelor”. 

Soluție: Hotărârea Consiliului Baroului Ilfov nr. 93/01.08.2022 

 

16. Analiza ofertei primite din partea Libra Bank.  

Soluție: majoritate: respingere oferta, având în vedere faptul că presupune costuri 

suplimentare față de OTP Bank. 

 

17. Dezbateri cu privire la Adunarea Generală pentru alegerea Decanului Baroului Ilfov, 

organizată în data de 18.07.2022. Adoptare măsuri pentru o nouă Adunare Generală pentru 

alegerea Decanului Baroului Ilfov   

Soluție: organizare în data de 04.11.2022, ora 15:00 prima convocare și 16:00 a doua 

convocare. Modificare modalitate de vot din tăierea numelor candidaților nedoriți în bifarea 

candidatului dorit. Se va lua o decizie definitivă în momentul întocmirii Regulamentului de 

organizare 

 



 

 

PREZENȚĂ CONSILIERI BAROU ILFOV: 

CHERCIU CALIN RODICA – prodecan – absent dezbateri – exercitare vot 

IONESCU MARIANA – consilier 

LOVIN ȘERBAN NICULAE – consilier 

POPESCU-PROOROCU CARMEN-COCA – prezent dezbateri – lipsă vot 

RUSU NICOLETA MARIA – consilier 

SCĂRLĂTESCU MIHAELA – prezent dezbateri – lipsă vot 

STAN MARIAN – consilier 

 STANCIU JENIFER ENIKO – consilier 


