
U.N.B.R. 
Baroul Teleorman 
Consiliul Baroului Teleorman 
Alexandria, Str. Dunarii, Bloc Patria, sc. B, 
Ap. 45, parter, jud. Teleorman 

HOTARAREA NR. 16 /30.08.2022 

CONSILIUL BAROULUI TELEORMAN 

avocat Badica Ciprian - decan 

avocat Nitulescu Aurelian Gratian - prodecan 

avocat Popescu Mariana consiler 

avocat Breban Cristina-
avocat Nicolescu Cosmin - consilier 

consiler 

avocat Mitroi Alexandru - consilier 

avocat Stancu Dorel - consilier 

in conformitate cu prevederile art. 65 lit. a), c). d), n) _i _) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea _i 

exercitarea profesiei de avocat, republicatä, cu modific�rile _i completärile ulterioare �i ale art. 337 _i 

338 din Statutul profesiei de avocat, 
Având în vedere Decizia Consiliului UNBR nr. 63/03.12.2011, cu modific�rile �i complet�rile 

aduse prin Hotärárile Consiliului UNBR nr. 50/12 decembrie 2015, 126/4 iunie 2016, 160/3 

septembrie 2016 _i Hot�rârea 264/16.06.2022 a Consiliului U.N.B.R. . 
Tinand cont de evolu�ia indicelui preturilor de consum în perioada septembrie 2016 - mai 2022 

_i de avizul Comisiei Permanente, din _edin�a din 15.06.2022. 

Consiliul Baroului Teleorman, în _edin�a din 30.08.2022, 

HOT�RA^�TE: 

Art. 1. (1) Taxele preväzute la art. 337 din Statutul profesiei de avocat ce vor fi încasate de consiliul 

baroului sunt: 

a) înscrierea în barou a avoca�ilor stagiari primi�i în profesie 1500 lei 
cu examen 

b) înscrierea în barou a avoca�ilor definitivi primii în 

profesie, cu examen 
4800 lei 

c) înscrierea în barou a avoca�ilor definitivi primiti în 

profesie, cu scutire de examen 
9700 lei 

d) acordarea calit��ii de avocat definitiv fara sus�inerea 

examenului de definitivare, în cazurile preväzute de art. 20 
4800 lei 

alin. (5-(7) din Legea nr. 51/1995, republicat� 
.d) înscrierea în Tabloul Avoca�ilor incompatibili a 3200 lei 

persoanelor care au fost primite în profesie cu examen sau cu 

scutire de examen �i care nu au exercitat niciodat� profesia de 

avocat _i nu au fost înscri_i în Tabloul avoca�ilor cu drept de 

exercitare a profesiei 



4800 lei c)reinscrierea in Tabloul avecatilor a avocatului exclus 

pentru neplata contributiilor profesionale 
) reinscnerea in Tabloul avocatilor a avocatului incompatibil 2400 lei 

2400 lei )inscricrea in labloul avocailor a avocatului incompatibil 
in cazul pes azut la lit d' 
g)ransferul avocatului dintr-un harou in altul, taxà ce va fi 
perceputà de barol la care avocatul se transferd 

h) intiinjarca pe raza baroului a unui sediu secundar sau a 

2400 lei 

2400 lei 
unu biou 

4800 lei i) insetierea in Tabloul special a avocatului strâin 
)activitàti de secretariat �i jurisdictie profesionalä. 
)evidenja _i mentinerea pe tablou a avocatilor suspenda�i 

300 lei 

500 lei 
incompatibili 

Art. 2.- Limitele maxime ale taxelor prevâzute la art. 36 alin. (2) _i (3). precum _i art. S09 alin. (4) 
din Statutul profesiei de avocat sunt: 

a) înscrierea la examenul de primire în profesie Conform regulamentului de 

examen 

b) înscrierea la examenul de definitivat: Conform regulamentului de 

Cxamen 

Art. 3. Taxele prev�zute la art. 1 _i 2 de mai sus, nu includ TVA. 
Art. 4. Consiliile barourilor _i Comisia Permanent� a Uniunii Na�ionale a Barourilor din România 
pot acorda motivat, scutiri sau e_alonäri pentru plata taxelor prev�zute mai sus. 

Art. 5. Decizia Consiliului UNBR nr. 63/03.12.201l î_i înceteaz� aplicabilitatea. 
Art. 6. - Prezenta decizie va fi afi_at� pe website-ul www.baroulteleorman.ro 

CONSILIUL BAROULUI TELEORMAN 

prin 

Decan, 
B�dica Ciprian 

A AVOC4 
FROMANIA 

D. TE *ORMA 


