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Nr. 95704/18.06.2021
CĂTRE,
UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
BAROUL CLUJ
Doamnei Avocat Flavia Ioana MAIER – DECAN
Stimată Doamnă Decan,
In vederea îmbunătățirii activității de înregistrare în registrul comerțului de către profesioniștii: avocați,
consilieri juridici și/sau executori judecătorești, conform Deciziei Directorului General al Oficiului
Național al Registrului Comerțului nr 225 din 14.06.2021, începând cu data de 22.06.2021, se
înființează Ghișeul nr 1 în cadrul Biroului Unic al ORCT Cluj , etaj II, cam 201, exclusiv pentru avocați,
consilierilor juridici si/sau executori judecătorești.
1. Programul de funcționare al ghișeului este identic cu programul de funcționare al instituției;
2. Ghișeul va funcționa în regim de ghișeu expres, fără verificarea prealabilă a conținutului
documentelor depuse;
3. In vederea fluidizării și eficientizării activității ghișeului, deponenții vor prezenta următoarele
documente :
a) Pentru avocați: împuternicirea avocațială , în original însoțită de copia C.I sau a legitimației
de avocat ;
b) Pentru consilierii juridici : împuternicirea în original dată de profesionist (societate) semnată
de reprezentantul legal al acestuia care va cuprinde obligatoriu numărul și data contractului
de muncă ( conform Legii nr 514/2003 consilierul juridic nu poate desfășura activitatea
decât în baza raporturilor de muncă ) ;
c) Pentru executorii judecătorești: legitimație sau împuternicirea în original al salariatului
biroului executorului judecătoresc.
Dosarele depuse în vederea înregistrării vor avea documentele în ordinea opisului de documente,
paginile vor fi numerotate, copiile vor fi certificate “ conform cu originalul ”
Vă mulţumim şi vă asigurăm de întreaga noastră consideraţie .
Cu stimă,
Dorin-Marius DEAC
DIRECTOR
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