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R O M Â N I A 

 

TRIBUNALUL MEHEDINŢI 

COLEGIUL DE CONDUCERE 

extras din HOTĂRÂREA nr. 23 

adoptată la data de 22.12.2017 

 

      Colegiul de conducere al Tribunalului Mehedinţi, întrunit în conformitate cu prevederile 

art.10, raportat la art. 8 alin.(3), art.19 alin.(1) lit.b), d), g), h), i) şi o) din Regulamentul de 

ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1375/2015, cu 

unanimitatea voturilor celor prezenţi,    

      

H O T Ă R Ă Ş T E : 

     Art.1: Aprobă propunerea formulată de vicepreşedintele tribunalului referitoare la  

reactualizarea componenţei secţiilor instanţei, pentru anul 2018,  astfel: 

 

 SECŢIA I CIVILĂ: 

- judecător Bărbănţan Lucia - Codruţa; 

- judecător Cioclov Cristian Eugen; 

- judecător Curelea Ana – Ruxandra; 

- judecător Mazilescu Maria – Cristina; 

- judecător Mihai Fulga; 

- judecător Mihăiţă Aurora Ioana; 

- judecător Negreanu Victoria; 

- judecător Olaru Carmen Mihaela; 

- judecător Popescu Victoria Cerasela; 

- judecător Zoican Camelia. 

 Total posturi = 11 (1 vacant) 

 

 SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL: 

- judecător Barbu Adela; 

- judecător Băluţă Clara Daniela; 

- judecător Birău Monica; 

- judecător Bordea Magdalena Lucia; 

- judecător Brandibur Claudiu Tavi; 

- judecător Căpitănescu Sorina Nicoleta; 

- judecător Curelea Adrian; 

- judecător Falcan Camelia Aurora;  
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- judecător Falcan Claudiu Daniel; 

- judecător Popescu Corneliu (vicepreşedinte instanţă); 

- judecător Popescu Norel (preşedinte instanţă); 

- judecător Tudor Eugenia (preşedinte secţie); 

- judecător Ungureanu Corado - Adrian; 

- judecător Ungureanu Maria - Gabriela;  

- judecător Zoican Alina - Daniela; 

- judecător Zoican Dorinel; 

 Total posturi = 16  

 

 SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE: 

- judecător Acsinte Mihai; 

- judecător Burtea Cristina; 

- judecător Buzatu Gheorghe (delegat la Judecătoria Vînju Mare) 

- judecător Epure Laura Victoria; 

- judecător Iordache Mariana; 

- judecător Moleanu Amalia Cecilia; 

- judecător Mudava Narcisa - Mihaela (preşedinte secţie); 

- judecător Sfinţescu Liliana. 

 Total posturi = 8 

 

 SECŢIA PENALĂ: 

- judecător Bejinaru Florica; 

- judecător Popescu Corneliu Bogdan; 

- judecător Popescu Mihaela; 

- judecător Sima Ion - Cosmin; 

- judecător Uliu Romică - George; 

- judecător Zaharia Daniel (delegat la Penitenciarul Drobeta Turnu Severin). 

 Total posturi = 6 

 

    Art.2: Aprobă propunerea formulată de preşedintele Secţiei I civilă referitoare la: 

a)  desfiinţarea completului de judecată pentru cauze directe CD 8 CIV, al cărui titular este  

domnul judecător Roman Victor, începând cu data de 01.01.2018;  

b)  modificarea compunerii completului de judecată C suspendare provizorie (pentru 

judecarea cererilor privind suspendarea provizorie a executării hotărârilor, în condiţiile vechiului 

Cod de procedură civilă), în sensul că, începând cu data de 01.01.2018, soluţionarea acestor cauze 
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se va face de primul judecător din planificarea de permanenţă, din ziua înregistrării acestor cereri, 

măsură ce urmează a se realiza până la delegarea sau, după caz, numirea preşedintelui acestei secţii;  

         Art.3: Aprobă propunerea formulată de preşedintele Secţiei a II-a civilă, de contencios 

administrativ şi fiscal referitoare la: 

a)  modificarea componenței completului de judecată CA 1 COM, din compunerea acestuia 

urmând a face parte doamna judecător Băluţă Clara Daniela şi domnul judecător Ungureanu Corado 

Adrian;  

b) modificarea componenței completului CDD 1 P/CAF, din compunerea acestuia urmând  

a face parte doamna judecător Băluţă Clara Daniela şi domnul judecător Ungureanu Corado Adrian; 

c) înfiinţarea completului de judecată CA 8 COM, pentru soluţionarea cauzelor în apel – 

materia contencios administrativ şi fiscal şi litigii cu profesionişti, din compunerea căruia urmează 

a face parte doamnele judecător Ungureanu Maria-Gabriela şi Zoican Alina Daniela; 

d)  înfiinţarea completului de judecată CDD 8 P/CAF, pentru judecarea cererilor în anulare – 

materia contencios administrativ şi fiscal şi litigii cu profesionişti, din compunerea căruia urmează 

a face parte doamnele judecător Ungureanu Maria-Gabriela şi Zoican Alina Daniela; 

e) înfiinţarea completului de judecată CR 5 COM,  pentru soluţionarea cauzelor în recurs -   

materia contencios administrativ şi fiscal şi litigii cu profesionişti,  cu următoarea componenţă: 

- judecător Ungureanu Maria-Gabriela;  

- judecător Ungureanu Corado-Adrian; 

- judecător Zoican Alina Daniela; 

f) înfiinţarea completului de judecată CD 6 P/CAF (de fond), pentru judecarea cererilor în  

anulare – materia contencios administrativ şi fiscal,  litigii cu profesionişti şi achiziţii publice,  al 

cărui titular va fi doamna judecător Zoican Alina Daniela; 

         g)  înfiinţarea completului de judecată CD 10 P/CAF (de fond), pentru judecarea cererilor în  

anulare – materia contencios administrativ şi fiscal,  litigii cu profesionişti şi achiziţii publice,  al 

cărui titular va fi domnul judecător Ungureanu Corado Adrian; 

h) înfiinţarea completului de judecată CD 15 P/CAF (de fond), pentru judecarea cererilor în  

anulare – materia contencios administrativ şi fiscal,  litigii cu profesionişti şi achiziţii publice,  al 

cărui titular va fi doamna judecător Ungureanu Maria - Gabriela; 

i) înfiinţarea completului de judecată CD 6 F (de fond) – materia faliment,  al cărui titular va  

fi doamna judecător Zoican Alina Daniela; 

j) înfiinţarea completului de judecată CD 11F (de fond) – materia faliment,  al cărui titular va  

fi domnul judecător Ungureanu Corado-Adrian; 

k) înfiinţarea completului de judecată CD 15F (de fond) – materia faliment,  al cărui titular va  

fi doamna judecător Ungureanu Maria - Gabriela; 

l) înfiinţarea completului de judecată CD 6FMA (de fond) – materia faliment,  al cărui titular  
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va fi doamna judecător Zoican Alina Daniela; 

m) înfiinţarea completului de judecată CD 11FMA (de fond) – materia faliment  (măsuri 

administrative),  al cărui titular va fi domnul judecător Ungureanu Corado-Adrian; 

n) înfiinţarea completului de judecată CD 15FMA (de fond) – materia faliment (măsuri  

administrative)  al cărui titular va fi doamna judecător Ungureanu Maria - Gabriela; 

      ....................................................................................................................................................... 

 Toate aceste măsuri urmează a fi aplicate începând cu data de 01.01.2018. 

.......................................................................................................................................................... 

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

22.12.2017.    

               

   VICEPREŞEDINTE,                                                                         MEMBRI, 

     Popescu Corneliu_____________                                  Bordea Magdalena_______________ 

                         Acsinte Mihai___________________ 

                                                                                              Sima Cosmin___________________ 

                                                                                              Zoican Dorinel__________________ 

   Cioclov Cristian_________________ 

   Sfinţescu Liliana________________ 


