HOTĂRÂRE
Nr. 06/20.03.2012

Având în vedere dispoziţiile prevăzute în Decizia nr. 63/03.12.2011, a Consiliului Uniunii
Naţionale a Barourilor din România modificată şi completată cu Decizia 304/03.03.2012, privind
limitelor maxime ale taxelor prevăzute la art. 315 si 316 din Statutul Profesiei de Avocat, şi dispoziţiile
Hotărârii U.N.B.R. 612/2009,
În baza dispoziţiilor art. 56 alin. (2) lit a) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea
profesiei de avocat, republicată,
În temeiul prevederilor art. 73 alin (3) din Statutul profesiei de avocat,

CONSILIUL BAROULUI ILFOV,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1-Se aprobă taxele prevăzute de Art. 315, din Statutul profesiei de avocat, ce vor fi încasate
de Baroul Ilfov, după cum urmează:
a) înscrierea în barou a avocaţilor stagiari primiţi în profesie cu examen 1.500 lei;
b) înscrierea în barou a avocaţilor definitivi primiţi în profesie, cu examen 3.000 lei;
c) înscrierea în barou a avocaţilor definitivi primiţi în profesie, cu scutire de examen 6.000 lei;
d) acordarea calităţii de avocat definitiv fără susţinerea examenului de definitivare, în cazurile
prevăzute de art. 20 alin. (5)-(7) din Legea nr. 51/1995, republicată 3000 lei;
e) reînscrierea în Tabloul avocaţilor a avocatului suspendat pentru neplata contribuţiilor profesionale;
3.000 lei;
f) reînscrierea în Tabloul avocaţilor a avocatului incompatibil: 1.500 lei;
g) reînscrierea în Tabloul avocaţilor a avocatului suspendat la cerere: 3.000 lei;
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h) transferul avocatului dintr-un barou în altul, taxă ce va fi percepută de baroul la care avocatul se
transferă, 1.500 lei;
i) înfiinţarea pe raza baroului a unui sediu secundar; 1.500 lei;
j) înscrierea în Tabloul special a avocatului străin; 3.000 lei;
k) activităţi de secretariat şi jurisdicţie profesională, 300 lei, respectiv:
Înfiinţare: - Cabinet individual,
- Cabinete asociate,
- Cabinete grupate,
- Societati civile profesionale.
-Societăţi profesionale de avocaţi cu răspundere limitată.
Transformări ale formelor de exercitare a profesiei.

Art. 2. – Se aprobă taxele prevăzute la art. 36 alin.(2) si (3), precum şi art. 295 alin. (4) din
Statutul Profesiei de Avocat, după cum urmează:
a) înscrierea la examenul de primire în profesie-Conform regulamentului de examen;
b) înscrierea la examenul de dobândire a titlului profesional de avocat definitivConform regulamentului de examen;
Art. 3. –Taxele prevăzute în art. 1 şi 2 de mai sus, nu includ TVA.;
Art. 4 – Se aprobă cuantumul cotizaţiei lunare a membrilor Baroului Ilfov:
Avocaţi Definitivi - 47 lei/lună;
Avocaţi Stagiari – 23 lei/lună;
Art. 5 – Se aprobă sumele datorate de Baroul Ilfov, la bugetul U.N.B.R., indiferent dacă au fost
încasate sau nu de la avocaţi, ce reprezintă echivalentul în lei, la cursul B.N.R., de la data plăţii, a
sumei de 3 euro pentru avocaţii definitivi şi de 2 euro pentru avocaţii stagiari.
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Se va lua în calcul doar numărul avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei, prin deducerea
numărului avocaţilor suspendaţi din exerciţiul profesiei, dispoziţiile art. 222 din Statut aplicându-se în
mod corespunzător.
Art.6 - Prezenta hotărâre produce efecte începând cu data de 27.03.2012 şi se aduce la
cunoştinţa publică prin afişare şi publicare pe site-ul baroului.

CONSILIUL BAROULUI ILFOV

DECAN,
Av. Dr. LOVIN Şerban-Niculae

PRODECAN,

CONSILIERI:
Av. ENE Mirela

Av. ŞTEFAN Cornel

Av. PAIDIU Hubert-Alin
Av. COSTACHE Mihai

Av. CHERCIU-CĂLIN Rodica

Av. FÎNARU Carmen-Florentina

Av. STAN Marian

Av. RUSU Maria Nicoleta
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