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Hotărârea nr. 31 
 

Ședința din 12.03.2013 
 

Consiliul Baroului Ilfov: 
În temeiul art. 56 alin. 2 lit. a din legea 51/1995 privind organizarea și exercitarea 

profesiei de avocat și art. 73 alin. 3 din Statutul profesiei de avocat, 
Văzând dispozițiile art. 85 alin. 3 din legea 51/1995 privind organizarea și exercitarea 

profesiei de avocat și Protocolul încheiat între Primăria Buftea și Baroul Ilfov în materia 
ajutorului public extrajudiciar 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1 Aprobă metodologia de preluare a cererilor de acordare a ajutorului public 
extrajudiciar sub forma asistenței prin avocat astfel: 
 
a) Avocații, desemnați conform planificării lunare comunicate Primăriei Buftea și publicate 

pe site-ul Baroului Ilfov, vor primi de la justițiabilii cetățeni ai orașului Buftea cererile de 
acordare a ajutorului public extrajudiciar în zilele de marți și joi, orele 09:00-13:00, în 
spațiul destinat avocaților la Judecătoria Buftea. 

b) Avocații desemnați vor consilia justițiabili cu privire la obținerea documentelor 
justificative necesare soluționării cererilor de acordare a ajutorului public extrajudiciar. 

c) Cererile de acordare a ajutorului public extrajudiciar sub forma asistenței prin avocat vor 
fi înaintate la Baroul Ilfov împreună cu referatul întocmit de avocatul primitor al cererii, 
cu propunere de admitere sau respingere a cererii motivată în funcție de dispozițiile 
O.U.G. nr. 51/2008. 

d) După înregistrarea lor, cererile urmează a fi soluționate în termen de maxim 15 zile și, în 
situația admiterii lor, cauzele vor fi repartizate avocatului primitor al solicitării, același 
care a consiliat justițiabilul și a întocmit referatul prevăzut la lit. c. 

e) Secretariatul Baroului Ilfov va întocmi și comunica soluția de admitere sau respingere a 
cererii în conformitate cu dispozițiile art. 154 și art 155 din Statutul profesiei de avocat. 

 
Art. 2 Prezenta metodologie va fi adusă la cunoștință avocaților Serviciului de 

Asistență Judiciară prin publicarea pe site-ul Baroului Ilfov, prin afișare în spațiul destinat 
avocaților și prin comunicarea directă prin e-mail către toți avocații înscriși în Registrul de 
Asistență Judiciară al Baroului Ilfov. 

 
        Decan, 
      Av. Dr. Șerban Niculae LOVIN 


