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R O M Â N I A 
 

TRIBUNALUL MEHEDINŢI 
COLEGIUL DE CONDUCERE 

EXTRAS DIN 
HOTĂRÂREA nr.11 / 10.04.2014 

 

Colegiul de conducere al Tribunalului Mehedinţi, întrunit în conformitate cu 

dispoziţiile prevăzute de art. 12, art. 22, art. 95 alin. 8
1
, art. 98 alin.5 şi art. 103

8
  alin.4 din 

Hotărârea C.S.M. nr. 387/2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al 

instanţelor judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare,  în urma votului 

membrilor săi, 

� în unanimitate de voturi, cu privire la art.1 pct.I şi III şi art.2; 

� cu 5 voturi „pentru” şi o abţinere, cu privire la art. 1 pct.II  (abţinere ce a fost  

exprimată de domnul judecător Brandibur Claudiu) şi 

� cu 4 voturi „pentru” şi 2 abţineri, cu privire la art. 3 (abţineri ce au fost exprimate de  

domnii judecători Roman Victor şi Acsinte Mihai), 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

            Art.1: Aprobă propunerile formulate de Preşedintele secţiei a II-a Civilă, de 

contencios administrativ şi fiscal referitoare la: 

 I. - modificarea componenţei completului de judecată CR 1 COM, în sensul înlocuirii 

doamnei judecător Birău Monica cu doamna judecător Falcan Camelia Aurora, astfel că, 

noua compunere a acestui complet de judecată va fi formată din doamnele judecător Băluţă 

Clara Daniela, Barbu Adela şi Falcan Camelia Aurora; 

II. - modificarea planificării de permanenţă,  în sensul că, domnul judecător Brandibur  

Claudiu nu va mai asigura serviciul de permanenţă,  în perioada 10 aprilie  - 27 mai 2014 

(pentru a-şi putea desfăşura activitatea în condiţii optime, dat fiind că, domnia sa a fost 

desemnat, prin tragere la sorţi, Preşedinte la Biroul Electoral Judeţean Mehedinţi)  

 III.- activarea completelor de judecată CD 12 F - judecător Tudor Eugenia şi CD 

1P/CAF – judecător Băluţă Clara Daniela (indisponibilizate la această dată), în sensul 

atribuirii unei încărcături identice cu a celorlalte complete de acelaşi fel, începând cu data de 

01 mai 2014; 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………,……….… 

Adoptată în şedinţa Colegiului de conducere al Tribunalului Mehedinţi, din data 

de  10.04.2014.  
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                 Preşedinte,                                                                      Membri, 

  Popescu Corneliu/ss indescifrabil                                    Roman Victor/ss indescifrabil 

                       Bordea Magdalena/ss indescifrabil                       

                  Brandibur Claudiu/ss indescifrabil 

                                                                                        Acsinte Mihai/ss indescifrabil 

                                                                                        Sima Cosmin/ss indescifrabil                                                    


