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PROCES VERBAL AL ȘEDINTEI DE CONSILIU
DIN DATA DE 08.05.2020

Ședința de consiliu se desfășoară online, prin intermediul aplicației Zoom. Sunt prezenți:
Președinte av.Maria Uțescu, Vicepreședinte av.Alina Groza, Membri: av.Alina Plugărescu,
av.Sorin Stănciulescu.
Participă ca invitați, decanul Baroului Dolj, av. Lucian-Bernd-Săuleanu, consilieri av.Ion
Turculeanu și av. Mihăloiu Bogdan .
Procesul verbal este redactat de Anca Rusu, care participă la ședință în calitate de contabil
șef.
Ședința se desfășoară în sistem video, la distanță.
Ordinea de zi aprobată:
1. Drepturi de asigurări sociale avocați –aprilie 2020
Se aprobă, conform centralizatorului întocmit de contabil șef.
2. Situația restanțierilor la plata contribuțiilor profesionale, la data de
04.05.2020 (avocați activi și avocați cu restanțe mai mari de 3 luni)
Se va comunica la Consiliul Baroului Dolj, pentru prima ședință de lucru.
Se hotărăște și ca avocații restanțieri să fie sunați/informați pe adresele de mail, informare
ce va fi publicată și pe site-ul baroului, la secțiunea filialei, cu privire la Hot. Consiliului Unbr
nr.58/2020 .
3. Referate inspector financiar- eșalonări aprobate la plata contribuțiilor
Se amână până după expirarea stării de urgență, când se va relua procedura legală.
4. Referat inspector financiar -Adrese de notificare pentru achitarea
contribuțiilor
Se ia act și după expirarea stării de urgență vor fi stabilite procedurile legale ce vor fi
aplicate.
5. Referat inspector financiar-Centralizator avocați care au depus Anexa 2 la
Hot.Consiliului U.N.B.R. 58/2020
Se ia act.
6. Inspector financiar - Model nou de Notificare restanțieri
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Se aprobă modelul propus, care va fi însoțit la comunicare de o informare privind dispozițiile
favorabile ale Hot. Consiliului UNBR nr.58/2020.
7. CAA- Proiect de regularizare anuală a contribuțiilor și anexe
Au fost comunicate propunerile Filialei Doj, urmând să fie communicate și propunerile cu
prvire la modificarea datei limită de depunere a situațiilor de regularizare și beneficiarii
procedurii de regularizare.
8. Oferta ADPlus pentru realizare site filiala
Se va discuta atunci când vor fi primite toate cele 3 oferte solicitate și după ce se va lua
cunoștință de auditul transmis de Consiliul Baroului referitor la site-ul baroului.
9. Cod Central Securities-Ljublijana-Ofertă reînnoire cod lei pentru
tranzactionre titlurile de stat
Se aprobă plata.
10. Pogramul Filialei Dolj a C.A.A. pentru asistență si asigurări sociale pentru
anul 2020
A fost prezentat draftul de proiect al filialei.Se va completa cu propunerile ulterioare.Se va
comunica consiliului baroului spre avizare.
11. Proiect de BVC pentru anul 2020, rectificat
Se va comunica la Consiliul Baroului Dolj, spre avizare.
12. Informare cu privire la desfășurarea și concluziile ședințelor Comisiei
Permanente a U.N.B.R. din 23 și 30 aprilie 2020 și ședințelor CA al C.A.A.
din 29 aprilie și 4 mai 2020
Presedinte av.Uțescu Maria a făcut informarea.
13. Consiliul Baroului Dolj-Recomandările către filială stabilite în ședința din
data de 17.04.2020
Au fost avute în vedere la întocmirea proiectului de program al filialei.
14. Diverse
Judecatoria Craiova - Comunicare incheiere finala Dosar 4606/215/2018
Se ia act și se va urmări cauza până la soluționarea definitivă.
Ștatul de pensie pentru luna mai 2020 și ștatul de pensii pentru
diferențele lunilor ianuarie-aprilie conform Hot Consiliului UNBR
nr.68/13.04.2020 privind majorarea punctului de pensie la 1.388 lei.
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Se ia act și se vor pune în aplicare.

Președinte av. Maria Uțescu declară închisă ședința de lucru, drept pentru care se încheie
prezentul proces verbal care va fi comunicat pe mail fiecărui membru al consiliului.
08.05.2020

PREȘEDINTE

VICEPREȘEDINTE

av. Maria Uțescu

av. Alina Groza

MEMBRI,
av. Alina Plugarescu
av. Sorin Stănciulescu
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