
R O M Â N I A 
TRIBUNALUL BISTRI A-N UD 
 
 
 
 
 

EXTRAS DIN HOT RÂREA NR. 4/10 februarie 2015 
 

La convocarea pre edintelui Tribunalului Bistri a-N ud, în conformitate cu 
dispozi iile art. 22 i urm toarele din Regulamentul de ordine interioar  al instan elor 
judec tore ti aprobat prin Hot rârea C.S.M. nr. 387/2005, Colegiul de Conducere al 
Tribunalului Bistri a-N ud s-a întrunit pentru a dezbate ordinea de zi înscris  în 
convocator. 
……………………………………………………………………………………. 

În urma discu iilor purtate pe marginea problemelor ce au f cut  obiectul 
ordinei de zi, colegiul de conducere cu unanimitate de voturi în baza art. 41 aliniatul 
1 i art. 49 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciar , raportat la art. 22 
din regulamentul de ordine interioar  a instan elor judec tore ti  aprobat prin 
Hot rârea nr. 387/2005. 

 
H O T  R  T E 
 

Art.  1  – Având în vedere perioada de inactivitate a doamnei judec tor Iacob 
Corina, aflat  în concediu de odihn , num rul mai redus al recursurilor intrate în 
cursul acestui an, necesitatea respect rii cel pu in par ial a principiului continuit ii 
completului de judecat , se aprob  adoptarea urm toarelor m suri organizatorice 
pentru Sec ia I civil : 

 
1. reactivarea din 10 februarie 2015 a completului C1 recurs pe vechiul i noul 

cod de procedur  civil , care a fost inactivat din 28 ianuarie 2015; 
2. modificarea compunerii completului C1 recurs pe vechiul i noul cod de 

procedur  civil  format din judec torii Iacob Corina, Simionescu Ildiko, N cu iu 
Camelia în sensul înlocuirii doamnei judec tor Iacob Corina cu doamna judec tor 
Bolbos Szende Ibolya cu începere din 10 februarie 2015;  

3. inactivarea cu începere din 10 februarie 2015 a completului de recurs C3 
format din judec torii Bolbos Szende Ibolya, Simionescu Ildiko i un judec tor 
desemnat prin rota ie, conform planific rii aprobate de colegiul de conducere; 

4. cu privire la dosarele deja aflate pe rolul completului C3 recurs pe vechiul i 
noul cod de procedur  civil  format din judec torii Bolbos Szende Ibolya, 
Simionescu Ildiko i un judec tor desemnat prin rota ie, conform planific rii aprobate 
de colegiul de conducere, modificarea compunerii completului în sensul înlocuirii 
judec torului aflat pe planificarea de permanen  cu doamna judec tor N cu iu 
Camelia cu începere din 10 februarie 2015.  

Fac excep ie recursurile în care deja s-a dispus casarea cu re inere spre 
rejudecare, dac  exist  asemenea cauze, unde se va respecta principiul continuit ii 
completului de judecat ; 



5. modificarea compunerii completului C3a  (vechiul i noul cod) format din 
judec torii Iacob Corina i Simionescu Ildiko, în sensul înlocuirii doamnei judec tor 
Iacob Corina cu doamna judec tor Bolbos Szende Ibolya cu începere din 10 februarie 
2015, care va prelua acest complet începând cu 10 februarie 2015; 

6. pentru p strarea punctajului ob inut pân  acum pe edin a de apeluri de 
doamna judec tor Bolbos Szende Ibolya se impune men inerea completului s u C4.1a 
NCPC constituit în scopul stabilirii, informatic, a judec torului responsabil din cadrul 
completului colegial cu efectuarea procedurii prealabile, pe care se vor repartiza 
apeluri pe noua procedur  civil , urmând ca dup  realizarea procedurii prealabile 
judecata dosarului s  se fac  de completul C 3a (vechiul i noul cod), din care face 
parte doamna judec tor cu începere din 10 februarie 2015; 

7. inactivarea cu începere din 10 februarie 2015 a completului de apel C3a 
vechiul cod de procedur  civil  format din judec torii Iacob Corina i Simionescu 
Ildiko; 

8. cu privire la dosarele deja aflate pe rolul completului de apel C3a vechiul 
cod de procedur  civil  modificarea compunerii completului în sensul înlocuirii 
doamnei judec tor Iacob Corina cu doamna judec tor Bolbos Szende Ibolya cu 
începere din 10 februarie 2015; 

9. în edin ele de fonduri ale completului C6f al doamnei judec tor Iacob 
Corina, pe care s-au repartizat dosare, va intra judec torul aflat pe planificarea de 
permanen  în ziua edin ei de judecat . 

Dosarele care nu se solu ioneaz  în edin  se vor repartiza în continuare pe 
edin a completului C6f.  

10. în edin ele de litigii de munc  ale completului C6lm special a doamnei 
judec tor Iacob Corina, pe care s-au repartizat dosare, va intra judec torul aflat pe 
planificarea de permanen  în ziua edin ei de judecat . 

Dosarele care nu se solu ioneaz  în edin  se vor repartiza se vor repartiza în 
continuare pe edin a completului C6lm special. 

11. în edin ele de minori a completului C1*min a doamnei judec tor Iacob 
Corina, pe care s-au repartizat dosare, va intra judec torul aflat pe planificarea de 
permanen  întocmit  pentru solu ionarea de judec torii specializa i în judecarea 
litigiilor în materia protec iei copilului a ordonan elor pre edin iale formulate în baza 
art. 125 alin. 5 din Legea nr. 272/2004 în ziua edin ei de judecat , întrucât numai 
ace ti judec tori sunt specializa i în materia Legilor nr. 272/2004 i nr. 273/2004. 

Dosarele care nu se solu ioneaz  în edin  se vor repartiza în continuare pe 
edin a completului C1*min. 

12. în dosarele de fond, minori, litigii de munc  repartizate doamnei judec tor 
Iacob Corina, aflate în procedura prealabil , termenul de judecat  se va stabili pe 
edin ele completelor C6f , C1*min, C6 lm special, dup  caz. 

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


