
 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA  

 Baroul Călarași  

telefon/ fax 0242312740_e mail baroul_av_cl@yahoo.com        www.baroulcalarasi 

 

HOTĂRÂREA NR.12 / 01.08.2017 

CONSILIUL BAROULUI CĂLĂRAȘI întrunit în ședința din data de 01.08.2017: 

- Având în vedere rezultatele verificării dosarelor de înscriere ale candidaților 

la examenul de primire în profesia de avocat – sesiunea septembrie 2017 

și îndeplinirea condițiilor pentru înscrierea la examenul de primire în 

profesia de avocat sesiunea 2017; 

- În baza Legii nr.51/1995 republicată privind exercitarea și organizarea 

profesiei de avocat cu toate modificările și completările și a Statutului 

profesiei de avocat; 

- În baza Regulamentului – cadru privind organizarea examenului de primire 

în profesia de avocat a adoptat următoarea 

HOTĂRÂRE: 

 

Art.1 Consiliul Baroului validează cererile de înscriere ale candidaților la examenul 

de primire în profesia de avocat în următoarele condiții. 

Art.2 Se constată îndeplinirea condițiilor de înscriere pentru un nr. de 6 ( șase) 

candidați la examenul de primire în profesie în vederea dobândirii calității de 

avocat stagiar, astfel cum sunt identificați în tabelul anexă la prezenta hotărâre. 

Art.3 Se dispune afișarea rezultatelor validării la sediul Baroului. 

Art.4 Tabelul nominal cuprinzând persoanele ale căror cereri de înscriere la 

examen au fost validate în condițiile de mai sus se anexează prezentei hotărâri și 

face parte integrantă din aceasta; 

Art.5 Hotărârea poate fi contestată în termen de 24 de ore de la afișarea listei la 

sediul Baroului. Contestațiile se depun la sediul Baroului din Mun. Călărași, str. 

București, nr.106 sau prin fax la nr.0242/312740. 

          Data         01.08.2017,     ora 14,30 

CONSILIUL BAROULUI CĂLĂRAȘI, 

DECAN 

Av. ALEXANDRU MARICICA 
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TABEL NOMINAL CU REZULTATELE VALIDĂRII DOSARELOR CANDIDAȚILOR 

ÎNSCRIȘI LA EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT 

- SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017  - 

CONFORM HOTĂRÂRII CONSILIULUI BAROULUI CĂLĂRAȘI nr.12 din 01.08.2017 

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA nr.12/01.08.2017 

CONSILIULUI BAROULUI CĂLĂRAȘI 

-STAGIARI- 

Nr. 
Crt. 

  Numele candidatului Prenumele candidatului    
Observații 

1. ALEXANDRU  I. IONELA- ADRIANA       
ADMIS 

2. COSMAN   I. IOAN - DANIEL       
ADMIS 

3. FANACHE I. MIRELA       
ADMIS 

4. GIACĂ  C. STERE       
ADMIS 

5. LUCIU V.  GEORGIANA -CAMELIA        
ADMIS 

6. ULMEANU M. FLORENTINA- ANA-MARIA       
ADMIS 
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