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R O M Â N I A 

 

TRIBUNALUL MEHEDINŢI 

COLEGIUL DE CONDUCERE 

Extras din HOTĂRÂREA NR. 26 

din data de 10.11.2014 

 

 

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

art. 12 alin. (1) lit. b), coroborat cu art. 12 alin. (1) lit.e) şi art. 12 alin.(3), art. 22 alin.(1), art. 

103
8
,
 
coroborat cu art.103

11
 alin.(1) din Hotărârea C.S.M. nr. 387/2005 pentru aprobarea 

Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, cu modificările şi completările 

ulterioare şi în conformitate cu dispoziţiile prevăzute de art. 14 din Hotărârea C.S.M. nr. 

193/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi a 

procurorilor în funcţia de judecător, în urma votului membrilor săi: 

 în unanimitate de voturi „pentru”, cu privire la art. 1, 2, 3 şi 

 cu 5 voturi „pentru” şi o abţinere, cu privire la art.4, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

     Art.1: Aprobă propunerile formulate de Preşedintele Secţiei I Civilă, referitoare la:  

a) modificarea componenţei completului specializat C2 adopţie tutelă şi protecţie specială a  

minorului, prin înlocuirea doamnei judecător Bărbulescu Adi cu doamna judecător Bărbănţan 

Lucia Codruţa;  

b) indisponibilizarea completului de judecată pentru cauze directe CD 3 CIV, din  

compunerea căruia face parte doamna judecător Bărbănţan Lucia Codruţa, de la data adoptării 

hotărârii colegiului de conducere (titularul acestui complet urmând să instrumenteze numai 

dosarele ce au fost repartizate acestui complet până la această dată); 

c) modificarea componenţei completurilor de judecată CA 5 CIV/CDD 5 CIV, respectiv a  

înlocuirii doamnei judecător Bărbulescu Adi, din compunerea acestora urmând a face parte 

doamna judecător Negreanu Victoria şi domnul judecător Cioclov Cristian Eugen; 

d) indisponibilizarea completului de judecată pentru cauze directe CD 8 CIV, din  

compunerea căruia face parte domnul judecător Cioclov Cristian Eugen, de la data adoptării 

hotărârii colegiului de conducere (titularul acestui complet urmând să instrumenteze numai 

dosarele ce au fost repartizate acestui complet până la această dată); 

e) indisponibilizarea completurilor de judecată CA 7 CIV şi CDD 7 CIV, din compunerea  

cărora fac parte doamnele judecător Olaru Carmen Mihaela şi Mihăiţă Aurora, de la data 

adoptării hotărârii colegiului de conducere (titularele acestor completuri urmând să 

instrumenteze numai dosarele ce au fost repartizate acestor completuri până la această dată); 
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f) modificarea componenţei completului de judecată CR 1 CIV, prin schimbarea unui  

membru al acestui complet de judecată, respectiv a doamnei judecător Bărbulescu Adi, din 

compunerea acestuia urmând a face parte, pe lângă judecătorii Negreanu Victoria şi Cioclov 

Cristian Eugen, doamna judecător Mihăiţă Aurora; 

g) modificarea componenţei completului de judecată CR 2 CIV, prin schimbarea unui  

membru al acestui complet de judecată, respectiv a  domnului judecător Roman Victor, din 

compunerea acestuia urmând a face parte, pe lângă doamnele judecător Mazilescu Cristina şi 

Popescu Cerasela, doamna judecător Olaru Carmen Mihaela; 

h) înfiinţarea completului C suspendare provizorie, din compunerea căruia urmează a face  

parte preşedintele secţiei şi care va avea ca obiect judecarea cererilor privind suspendarea 

provizorie a executării hotărârilor, în condiţiile vechiului Cod de procedură civilă. 

   Art.2: Aprobă propunerile formulate de Preşedintele Secţiei a II-a Civilă, de Contencios 

Administrativ şi Fiscal,  referitoare la înfiinţarea unor noi completuri de judecată, începând cu 

data de 15.11.2014, după cum urmează: 

a) complet de contencios administrativ şi fiscal şi litigii cu profesionişti – stadiu procesual  

fond – CD 8 P/CAF:  judecător Căpitănescu Sorina Nicoleta; 

b) complet de faliment – stadiu procesual fond - CD 2 F: judecător Căpitănescu Sorina  

Nicoleta; 

c) complet de faliment, pentru măsuri administrative – CD 2 FMA: judecător Căpitănescu  

Sorina Nicoleta. 

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

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

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

10.11.2014. 

 

                Preşedinte,                                                                                   Membri, 

 Popescu Corneliu/ss indescifrabil                                           Nicolae Mirela/ss indescifrabil                                

                           Roman Victor/ss indescifrabil                                

                      Brandibur Claudiu/ss indescifrabil                                

                                                                                                 Acsinte Mihai/ss indescifrabil                                

                                                                                                 Sima Cosmin/ss indescifrabil                                

   

 


