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R O M Â N I A 

 

TRIBUNALUL MEHEDINŢI 

COLEGIUL DE CONDUCERE 

EXTRAS DIN HOTĂRÂREA NR. 16 

Adoptată la data de 30.06.2017 

 

 Colegiul de conducere al Tribunalului Mehedinţi, întrunit în conformitate cu 

dispoziţiile prevăzute la art. 9 alin.(1), raportat la art. 7 alin.(1) lit. q), art. 19 alin.(1) lit.d), e) şi 

j), art.20 şi art.111 alin.(13) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, 

aprobat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1375/17.12.2015, în urma voturilor exprimate de către 

membri săi, respectiv: 

 în unanimitate de voturi „pentru”, referitor la art.1, art.2 şi art.3 lit.a); 

 cu 5 voturi „pentru” şi un vot „împotrivă”, referitor la art.3 lit. b),  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

……………………………………………………………………………………………………. 

Art.2: Aprobă propunerile formulate (în subsidiar) de Preşedintele Secţiei a II-a civilă, de 

contencios administrativ şi fiscal, cu privire la: 

a) modificarea componenţei completurilor de judecată CA1 COM, CDD1P/CAF şi CR3  

COM, începând cu data de 03.07.2017, în sensul înlocuirii doamnei judecător Dinu Nadia 

Silvia cu domnul judecător Falcan Claudiu Daniel, astfel: 

- completurile de judecată CA1 COM şi CDD 1P/CAF:  judecători Băluţă Clara Daniela  

şi Falcan Claudiu Daniel;    

- completul de judecată CR3 COM:  judecători Birău Monica, Căpitănescu Sorina 

Nicoleta şi Falcan Claudiu Daniel.  

b) prelungirea activităţii completurilor de lot, respectiv CL1, CL2, CL3, CL4, CL5, CL6 şi 

CL7, din cadrul Secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal (înfiinţate prin 

Hotărârea colegiului de conducere nr.10/08.05.2017), ai căror titulari sunt judecătorii din 

cadrul Secţiei conflicte de muncă şi asigurări sociale, până la data de 31 decembrie 2017. 

       ……………………………………………………………………………………………… 

Art.3: Aprobă propunerile formulate de Preşedintele tribunalului cu privire la: 

a) înfiinţarea unor completuri de lot, începând cu data de 03.07.2017, care vor funcţiona 

până la data de 31 decembrie 2017, pentru soluţionarea cauzelor prevăzute de O.U.G. nr.9/2013 

şi Legea nr.9/2012, stadiu procesual fond – materia contencios administrativ şi fiscal, cu un 

singur obiect asociat, respectiv „pretenţii” (ID: 5263),  ce vizează restituirea taxelor auto şi a 

dobânzilor legale (rezultate din taxele auto plătite), în cadrul Secţiei a II-a civilă, de contencios 

administrativ şi fiscal şi care vor avea în compunere judecătorii Secţiei I civilă, astfel: 

  completul CL8: judecător Mihai Fulga; 

  completul CL9: judecător Mazilescu Cristina; 

  completul CL10: judecător Olaru Carmen Mihaela;  
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  completul CL11: judecător Popescu Victoria Cerasela; 

  completul CL12: judecător Zoican Camelia;  

  completul CL13: judecător Mihăiţă Aurora;  

  completul CL14: judecător Curelea Ana Ruxandra; 

  completul CL15: judecător Roman Victor; 

  completul CL16: judecător Negreanu Victoria; 

  completul CL17: judecător Bărbănţan Lucia; 

  completul CL18: judecător Cioclov Cristian Eugen. 

b) asocierea unui nou obiect, respectiv „litigii privind funcţionarii publici” (Legea 

nr.188/1999) – ID:5200, la completurilor de lot menţionate la art. 2 lit. b) din prezenta 

hotărâre, începând cu data de 03.07.2017, care se referă la plata de drepturi băneşti, în baza 

Legii nr.71/2015, O.U.G. nr.20/2016 şi Deciziei Î.C.C.J. nr.23/26.09.2016) şi care vor 

funcţiona până la data de 31 decembrie 2017. 

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

30.06.2017. 

 

           PREŞEDINTE,                                                                      MEMBRI, 

        Popescu Norel/ss indescifrabil                                 Bordea Magdalena/ss indescifrabil                           

      Roman Victor/ss indescifrabil                           

    Sima Cosmin/ss indescifrabil                           

      Acsinte Mihai/ss indescifrabil                           

                                       Zoican Dorinel/ss indescifrabil                           


