
 

 

R O M Â N I A 

 

TRIBUNALUL MEHEDINŢI 

COLEGIUL DE CONDUCERE 

EXTRAS DIN HOTĂRÂREA NR. 10 

adoptată la data de 08.05.2017 

 

 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) şi art. 19 alin.(1) lit. d) şi 

o) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea 

C.S.M. nr. 1375/17.12.2015, în urma votului membrilor săi, respectiv: 

 cu 5 voturi „pentru”, o abţinere şi un vot „împotrivă”, cu privire la art.1 şi 

 cu 6 voturi „pentru” şi un vot „împotrivă”,  cu privire la art.2, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

    Art.1: Aprobă propunerea formulată de preşedintele Secţiei I civilă referitoare la 

inactivarea completului de judecată pentru cauze în apel – CA 6 CIV,  din compunerea căruia 

fac parte doamna judecător Curelea Ana şi domnul judecător Roman Victor,  începând cu 

această dată şi până la data la care se epuizează soluţionarea tuturor cauzelor înregistrate la 

acest complet. 

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

      Art.2: Aprobă propunerea formulată de preşedintele Secţiei a II-a civilă, de contencios  

administrativ şi fiscal referitoare la: 

 înfiinţarea unor complete de lot, începând cu această dată, 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 de activitate asociat, respectiv 

„pretenţii” (ID: 5263),  care se referă la restituirea taxelor auto şi a dobânzilor legale (rezultate 

din taxele auto plătite), complete ce vor fi constituite cu judecătorii Secţiei conflicte de muncă 

şi asigurări sociale, cărora li se vor repartiza acest tip de cauze în perioada mai – iunie 2017, 

astfel: 

- completul CL1 -  judecător Moleanu Amalia Cecilia; 

- completul CL2 -  judecător Burtea Cristina; 

- completul CL3 -  judecător Acsinte Mihai; 

- completul CL4 -  judecător Iordache Mariana; 

- completul CL5 -  judecător Sfinţescu Liliana; 

- completul CL6 -  judecător Mudava Narcisa; 

- completul CL7 – judecător Epure Laura; 

……………………………………………………………………………………………. 

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

08.05.2017. 

 

             PREŞEDINTE,                                                                    MEMBRI, 

     Popescu Norel/ss indescifrabil                                 Bordea Magdalena Lucia/ss indescifrabil                                  

   Roman Victor/ss indescifrabil                                                                         

 Sima Ion Cosmin/ss indescifrabil                                  

   Zoican Dorinel/ss indescifrabil                                  

   Brandibur Claudiu Tavi/ss indescifrabil                                  

     Acsinte Mihai/ss indescifrabil                                


