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Avdnd in vedere dispoziliile previzute in Decizia nr. 63103.I2.2011, a Consiliului
Uniunii Nationale a Barourilor din RomAnia modificatd gi completatd cu Decizia
304103.03.2012, privind limitelor maxime ale taxelor prevdzute la arI.335 qi art,337 din
Statrrtul Profesiei de Avocat gi dispoziliile Hotdrdrii U,N.B.R. 61212009,

inbaza dispoziliilor art,56 alin.2lit, a) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea

gi

exercitarea profesiei de avocat, republicatd Ei art. 73 alin. 6 din Statutul profesiei de avocat,

CONSILIUL BAROULUI ILFOV.

norAnAgrn:
Art. I

-

Ilfov nr. 6120.03.2012,Hotdrdrea
Consiliului Baroului Ilfov nr, 94104.09,2012, HotdrArea Consiliului Baroului Ilfov nr.
183104.12.2012 Ei art.2 din HotdrArea Consiliului Baroului Ilfov nr,24131.03,2015;
Se aborgd Hotardrea Consiliului Baroului

Art, 2 - Se aprobd taxele prevdzute de art, 337 din Statutul Profesiei de Avocat, ce
vor fi incasate de Baroul Ilfov, conform anexei;
Art.

3

-

Se menJine Hotdrdrea

Art.4

-

Taxele prevdzute in anexa prezentei hotdrAri nu con{in TVA;

Consiliului Baroului ilfov nr.48113.04.2016:

Art. 5 -

Se aprobd sumele datorate de Baroul Ilfov, la bugetul U.N.B.R., indiferent
dacd au fost incasate sau nu de la avocali, ce reprezintd echivalentul in lei, la cursul B,N.R.,

de la data platii, a sumei de 3 euro pentru avocalii definitivi gi de 2 euro pentru avocalii
stagiari.

Se va lua

in calcul doar numdrul avocalilor cu drept de exercitarc

a profesiei, pr.in

deducerea numdrului avocafilor suspenda{i din exerciliul profesiei;

Art. 6 - Prczenta hotdrdre produce efecte incepAnd cu data de 01 .01.2018 gi se va
publica pe site-ul baroului.
Art.7

-

Compartimentele ,,Secretariat" Ei ,,IT" vol aduce la indeplinire dispozitiile
prezentei hotdrdri.
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TAXA
Inscrierea in Barou a avocafilor stagiari adrnigi la llxamenul de
primire in profesia de avocat in vederea dobAndirii titlului
profesional de avocat stasiar
Acordarea calitdjii de avocat definitiv fdra suslinerea examenului
de definitivare, in cazurrle prevdzute de ar1. 20 alin. (5)-(7) din
Legeanr,5lll995, republicatS, admisi la Examenul de primire in
profesia de avocat in vederea dobAndirii titlului profesional de
avocat definitiv

CUANTUM

1500 lei

3000 lei

Inscrierea in Barou a avocatilor definitivi prirni{i in profesie, cu
3

exalTlen

3000 lei

4

Inscrierea in Barou a avocafilor definitivi primiJi in profesie cu
scutire de examen

6000 lei

5

6

7

8

9

l0

II
I2
t3

I4

l5

I6
T7

Inscrierea in Tabloul special a avocatului strdin
Reinscrierea in Tabloul avocafilor cu drept de exercitare a
profesiei a avocatului incornpatibil
Reinscrierea in Tabloul avocalilor cu drept de exercitare a
profesiei a avocatului suspendat la cerere
Reinscrierea in Tabloul avocafilor cu drept de exercitare a
profesiei a avocatului suspendat pentru neplatd
Transfer ?n Baroul Ilfov
Iaxa secretalat pentru avrzarea convenliei de conlucrare /
colaborare I salarizare incheiatd inbaza dispozifiilor art. J drn
Legea nr. 51/1995 sau ale art.184 din Statutul profesiei de avocat
'laxa secretariat pentru schimbarea contractului de
c ol ab orare al salafizare in interi oru I pro f-es ie i, p entru avo cati i
Taxa secretariat pentru avizarea siglei, pentru forrnele de
exercitare ale profesiei
Taxa secretariat pentru eliberare unei adeverinte
Taxa secretariat pentru eliberarea unui extras din Registrul de
eviden[[ al societatilor profesionale cu rdspundere lirnitatd
Taxa secretariat pentru eliberarea unui extras din Registrul
evidenfei patrirnoniului de afectaJiune al avocalilor dacd existd
inforrnafii privind constituirea constituirea patrimoniului de
afectafiune
Taxa secretariat pentru eliberarea unui extras din Registrul
evidenjei patrimoniului de afectaliune al avocalilor dacd nu existd
inforrna{ii privind constituirea patrimoniului de afectatiune
T axa s ecretariat p entru eliberare c erti fi catului neces ar trans ferului
in alt barou

3000 lei
1500 lei

3000 lei
3000 lei
1500 le

r00 lei
100 lei

100 lei
L0 lei

500 lei

500 lei

100 lei

300

lei , ,

l8
t9
20

Taxa secretariat pentru infiintarea unui sediu secundar pe raza
baroului
Taxd secretariat pentru infiinfarea s4u transformarea forrnei de
exercitare a profesiei
Taxa secretariat pentru schimbarea adresei sediului profesional /
biroului de lucru / sediului secundar

DECA
n Niculae

1500 lei
300 lei
300 lei

