
R O M Â N I A 
TRIBUNALUL BISTRI ŢA-NĂSĂUD 
 
 
 

EXTRAS DIN HOT ĂRÂREA NR. 7/30 aprilie 2015 
 

La convocarea preşedintelui Tribunalului Bistriţa-Năsăud, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 22 şi următoarele din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor 
judecătoreşti aprobat prin Hotărârea C.S.M. nr. 387/2005, Colegiul de Conducere al 
Tribunalului Bistriţa-Năsăud s-a întrunit pentru a dezbate ordinea de zi înscrisă în 
convocator. 
………………………………………………………………………………………… 

În urma discuţiilor purtate pe marginea problemelor ce au făcut obiectul 
ordinei de zi, colegiul de conducere cu unanimitate de voturi în baza art. 41 aliniatul 
1 şi art. 49 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, raportat la art. 22 
din regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti aprobat prin 
Hotărârea nr. 387/2005. 

H O T Ă R Ă Ş T E 
………………………………………………………………………………………… 

 
Art. 2 – Se aprobă crearea pe fiecare secţie a unui complet statistic pentru 

închiderea statistică a dosarelor, care va purta denumirea „Complet statistică”. 
 
Art. 3 – Se aprobă înlocuirea domnului judecător Ursu Ilie în şedinţele din 22 

mai 2015, 5 iunie 2015 şi 19 iunie 2015, de celelalte complete în materie de litigii cu 
profesionişti, în ordinea numerotării lor, după cum urmează: 22 mai 2015 – C 1 litigii 
cu profesionişti – judecător Checec Virgil Petru, 5 iunie 2015 – C 2 litigii cu 
profesionişti – judecător Părăuan Ioan, 19 iunie 2015 – C4 litigii cu profesionişti – 
judecător Marica Florinel Macidon.  

 
Art. 4 – Se aprobă modificarea planificării de permanenţă la Secţia a II-a 

civilă, de contencios administrativ şi fiscal, respectiv înlocuirea domnului judecător 
Ursu Ilie astfel: în perioada 18-22 mai 2015 de către domnul judecător Checec Virgil 
Petru, iar în perioada 15-19 iunie 2015 de către domnul judecător Părăuan Ioan.    
………………………………………………………………………………………… 

 
Art. 7 – Se aprobă planificarea de permanenţă la Secţia a II-a civilă, de 

contencios administrativ şi fiscal, pe perioada vacanţei judecătoreşti, după cum 
urmează:  

                               Litigii cu profesionişti / Contencios administrativ 
6 – 10 iulie 2015 – Părăuan Ioan / Linul Diana Emiliana 
13 – 17 iulie 2015 – Părăuan Ioan / Ordog Gabriela 
20 – 31 iulie 2015 – Checec Virgil Petru / Bujor Lăcrimioara Tina 
3 – 14 august 2015 – Marica Florinel Macidon / Marica Anca Petruţa 
17 – 21 august 2015 – Ursu Ilie / Ordog Gabriela 
24 – 28 august 2015 – Ursu Ilie / Linul Diana Emiliana 

…………………………………………………………………………………………. 


