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DECIZIA Nr.110
Şedinţa de consiliu din 14 mai 2015
CONSILIUL BAROULUI DOLJ,având în vedere:
-propunerea formulată de domnul avocat Lucian Bernd Săuleanu, decanul
Baroului Dolj, privind instituirea unor taxe pentru soluționarea cererilor
și plângerilor formulate de justițiabili împotriva avocaților, adresate
organelor de conducere ale Baroului Dolj;
-discuțiile purtate în cadrul ședinței de consiliu;
-Decizia nr.63/03.12.2011 a Consiliului U.N.B.R., prin care au fost
stabilite limitele maxime ale taxelor prevăzute de art. 315 și art.316 din
Statutul profesiei de avocat;
-Decizia nr.154/21.08.2014 a Consiliului Baroului Dolj privind taxele
pe care Baroul Dolj are dreptul să le încaseze;
-prevederile art.335 alin.(1), lit.a), art.337, alin.(1), lit.h) și
art.132 din Statutul profesiei de avocat, publicat în M.Of. nr.898 din 19
decembrie 2011, cu modificările la zi;

D E C I D E:
Art.1. Începând cu data de 01.06.2015, se instituie următoarele taxe pentru soluționarea
cererilor și plângerilor adresate organelor de conducere ale Baroului Dolj:
a) taxă pentru soluționarea plângerilor disciplinare formulate de justițiabili
avocaților din cadrul Baroului Dolj: 200 lei.

împotriva

b) taxă pentru soluționarea cererilor de restituire a onorariilor achitate avocaților din
cadrul Baroului Dolj (taxa acoperă și eventuala contestație care se va formula
împotriva măsurii dispuse prin decizia decanului baroului): 100 lei;
Art.2. Taxele se vor achita de justițiabili la casieria baroului sau prin virament bancar
în contul baroului, odată cu înregistrarea la secretariatul baroului a plângerilor, respectiv
a cererilor.
Art.3. În situația în care plângerea disciplinară sau cererea de restituire a onorariului este
transmisă prin scrisoare recomandată sau prin orice alt mijloc de corespondență, petentul va
face dovada achitării taxei corespunzătoare în cel mai scurt timp; în cazul neachitării taxelor în
termenul legal de soluționare de 30 de zile, cererile și/sau plângerile urmează a fi anulate;
Art.4. În situația admiterii plângerii disciplinare sau a cererii de restituire a onorariului,
avocatul împotriva căruia acestea au fost îndreptate va fi obligat să restituie petentului taxa
achitată.
Art.5. Prezenta decizie va fi publicată pe site-ul Baroului Dolj.
Lucian Bernd Săuleanu
Avocat
Decanul Baroului Dolj
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