
 

 

ROMÂNIA 
JUDECĂTORIA CÂMPULUNG 

LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 01 APRILIE 2020  
C9 - civil                                  SALA 2 

Nr. 
crt. 

Număr 
dosar 

Detalii despre părţi 
Obiectul dosarului 

Stadiu 
procesual Calitate şi nume 

 

1. 2990/205/2018 Reclamant 

  SANDU LUCIAN  
Pârât 

  DAVID MARCELA  

  CHICOŞ IOAN MARIAN  

  ŢIGĂU ELISABETA  

  MANOLE ELENA  

  SANDU CONSTANTIN  

  MANOLESCU ADELA  
Intervenient 

  SANDU PARASCHIV  
Pârât 

  COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR 
VLĂDEŞTI  

  COMISIA JUDEŢEANĂ DE FOND FUNCIAR 
ARGEŞ 
 

partaj judiciar - succesiune, 
acţiune în constatare, fond 
funciar - modificare titlu 
proprietate nr. 98805 din 
09.06.1997 

Suspendat de drept pe 

durata stării de urgenţă, 
potrivit art.42 alin.6 din 

Decretul nr.195 din data 

de 16.03.2020 al 
Preşedintelui României, 

publicat în Monitorul 

Oficial nr.212 din 
16.03.2020, raportat la 

dispoziţiile art.412 

alin.8 Cod procedură 

civilă 

 

2. 40/205/2020 

Reclamant 

  DUMITRACHE GHEORGHE  
Pârât 

  POPESCU PETRICĂ  

  POPESCU LILIANA 
 

partaj judiciar - succesiune / 
ieşire din indiviziune 

Suspendat de drept pe 

durata stării de urgenţă, 
potrivit art.42 alin.6 din 

Decretul nr.195 din data 

de 16.03.2020 al 
Preşedintelui României, 

publicat în Monitorul 

Oficial nr.212 din 
16.03.2020, raportat la 

dispoziţiile art.412 

alin.8 Cod procedură 
civilă 

 

3. 1011/205/2020 

Creditor 

  INTRUM DEBT FINANCE AG - LA INTRUM 
ROMÂNIA S.A.  
Debitor 

  GHEORGHE NICOLAE 
 

ordonanţă de plată - OUG 
119/2007 / art.1014 CPC ş.u. 

Suspendat de drept pe 

durata stării de urgenţă, 

potrivit art.42 alin.6 din 

Decretul nr.195 din data 

de 16.03.2020 al 
Preşedintelui României, 

publicat în Monitorul 
Oficial nr.212 din 

16.03.2020, raportat la 

dispoziţiile art.412 
alin.8 Cod procedură 

civilă 

 

4. 6970/205/2019 

Petent 

  IVAN MARIANA  
Intimat 

  IVAN MARIUS RĂZVAN  
Autoritate tutelară 

  AUTORITATEA TUTELARĂ DIN CADRUL 
PRIMĂRIEI CÂMPULUNG 
 

punere sub interdicţie 

Suspendat de drept pe 
durata stării de urgenţă, 

potrivit art.42 alin.6 din 

Decretul nr.195 din data 
de 16.03.2020 al 

Preşedintelui României, 

publicat în Monitorul 
Oficial nr.212 din 

16.03.2020, raportat la 

dispoziţiile art.412 
alin.8 Cod procedură 

civilă 

 

5. 1236/205/2020 

Petent 

  BĂLĂŞOIU ANGELA - MARIA  
Intimat 

  BĂLĂŞOIU MITICĂ 
 

punere sub interdicţie - numire 
tutore 

Suspendat de drept pe 
durata stării de urgenţă, 

potrivit art.42 alin.6 din 

Decretul nr.195 din data 
de 16.03.2020 al 

Preşedintelui României, 

publicat în Monitorul 
Oficial nr.212 din 

16.03.2020, raportat la 



 

 

dispoziţiile art.412 

alin.8 Cod procedură 
civilă 

 

6. 994/205/2020 

Petent 

  UAT LEREŞTI  
Intimat 

  COŞCODARU PETRUŢA 
 

înlocuire amendă cu muncă în 
folosul comunităţii - p.v. seria 
PF nr. 0949838 din 
13.08.2015 

Suspendat de drept pe 

durata stării de urgenţă, 
potrivit art.42 alin.6 din 

Decretul nr.195 din data 

de 16.03.2020 al 
Preşedintelui României, 

publicat în Monitorul 

Oficial nr.212 din 
16.03.2020, raportat la 

dispoziţiile art.412 

alin.8 Cod procedură 
civilă 

 

7. 1019/205/2020 

Petent 

  MUNICIPIUL CÂMPULUNG - PRIN PRIMAR  
Intimat 

  ŞENDROIU GEORGETA 
 

înlocuire amendă cu muncă în 
folosul comunităţii - 2 p.v. - 
p.v. seria CP nr. 4129181 din 
12.07.2013, p.v. seria PA nr. 
2468115 din 31.03.2014 

Suspendat de drept pe 

durata stării de urgenţă, 
potrivit art.42 alin.6 din 

Decretul nr.195 din data 

de 16.03.2020 al 
Preşedintelui României, 

publicat în Monitorul 
Oficial nr.212 din 

16.03.2020, raportat la 

dispoziţiile art.412 
alin.8 Cod procedură 

civilă 

 

8. 1101/205/2020 

Petent 

  UAT LEREŞTI  
Intimat 

  LUCA LAURENŢIU 
 

înlocuire amendă cu muncă în 
folosul comunităţii - p.v. seria 
PA nr. 1192319 din 
27.03.2013 

Suspendat de drept pe 
durata stării de urgenţă, 

potrivit art.42 alin.6 din 

Decretul nr.195 din data 
de 16.03.2020 al 

Preşedintelui României, 

publicat în Monitorul 
Oficial nr.212 din 

16.03.2020, raportat la 

dispoziţiile art.412 
alin.8 Cod procedură 

civilă 

 

9. 1119/205/2020 

Petent 

  MUNICIPIUL CÂMPULUNG - PRIN PRIMAR  
Intimat 

  CHILIMENT NICOLAE DĂNUŢ 
 

înlocuire amendă cu muncă în 
folosul comunităţii - 4 p.v. - 
p.v. seria JO nr. 0259620 din 
23.02.2015, p.v. seria PF nr. 
0955679 din 26.10.2015, p.v. 
seria PAGY nr. 002552 din 
07.04.2016,p.v. seria PAGY 
nr. 0012281 din 20.10.2016 

Suspendat de drept pe 
durata stării de urgenţă, 

potrivit art.42 alin.6 din 

Decretul nr.195 din data 
de 16.03.2020 al 

Preşedintelui României, 

publicat în Monitorul 
Oficial nr.212 din 

16.03.2020, raportat la 

dispoziţiile art.412 
alin.8 Cod procedură 

civilă 

 

10. 1291/205/2020 

Petent 

  COMUNA STOENEŞTI  
Intimat 

  FURDUI GHEORGHE 
 

înlocuire amendă cu muncă în 
folosul comunităţii - p.v. seria 
CCS nr. 0659221 din 
26.02.2018 

Suspendat de drept pe 
durata stării de urgenţă, 

potrivit art.42 alin.6 din 

Decretul nr.195 din data 
de 16.03.2020 al 

Preşedintelui României, 

publicat în Monitorul 
Oficial nr.212 din 

16.03.2020, raportat la 

dispoziţiile art.412 
alin.8 Cod procedură 

civilă 

 

11. 813/205/2019 Reclamant 

  COMAN CONSTANTIN - CRISTINEL - LA 
CAB. AVOCAT ELENA MINC  
Pârât 

  COMAN ELENA  

  COMAN EUGENIA 
 

partaj bunuri 
comune/lichidarea regimului 
matrimonial - constatare 
contribuţie 80% 

Suspendat de drept pe 
durata stării de urgenţă, 

potrivit art.42 alin.6 din 

Decretul nr.195 din data 
de 16.03.2020 al 

Preşedintelui României, 



 

 

publicat în Monitorul 

Oficial nr.212 din 
16.03.2020, raportat la 

dispoziţiile art.412 

alin.8 Cod procedură 
civilă 

 

12. 6364/205/2019 

Reclamant 

  ARDEI ELENA - JANINA  
Pârât 

  ANDREI NICOLAE - BOGDĂNEL 
 

partaj bunuri 
comune/lichidarea regimului 
matrimonial 

Suspendat de drept pe 

durata stării de urgenţă, 
potrivit art.42 alin.6 din 

Decretul nr.195 din data 

de 16.03.2020 al 
Preşedintelui României, 

publicat în Monitorul 

Oficial nr.212 din 
16.03.2020, raportat la 

dispoziţiile art.412 

alin.8 Cod procedură 
civilă 

 

13. 324/205/2020 

Reclamant 

  PALAGHIU LORENZA DANIELA  
Pârât 

  PALAGHIU ANGELO - IONUŢ 
 

divorţ - exercitare autoritate 
părintească, stabilre domiciliu 
minor, pensie întreţinere 

Suspendat de drept pe 

durata stării de urgenţă, 
potrivit art.42 alin.6 din 

Decretul nr.195 din data 
de 16.03.2020 al 

Preşedintelui României, 

publicat în Monitorul 
Oficial nr.212 din 

16.03.2020, raportat la 

dispoziţiile art.412 
alin.8 Cod procedură 

civilă 

 

14. 325/205/2020 

Reclamant 

  CÎNDEA GEORGIANA IONELA  
Pârât 

  CÎNDEA IONUŢ GHEORGHE 
 

divorţ - exercitare autoritate 
părintească, stabilre domiciliu 
minor, pensie întreţinere 

Suspendat de drept pe 
durata stării de urgenţă, 

potrivit art.42 alin.6 din 

Decretul nr.195 din data 
de 16.03.2020 al 

Preşedintelui României, 

publicat în Monitorul 
Oficial nr.212 din 

16.03.2020, raportat la 

dispoziţiile art.412 

alin.8 Cod procedură 

civilă 

 

15. 561/205/2020 

Reclamant 

  ENACHE PAUL DANIEL ASISTAT DE SIMA 
AURORA  
Pârât 

  ENACHE CONSTANTIN OVIDIU 
 

pensie întreţinere - majorare 

Suspendat de drept pe 
durata stării de urgenţă, 

potrivit art.42 alin.6 din 

Decretul nr.195 din data 
de 16.03.2020 al 

Preşedintelui României, 

publicat în Monitorul 
Oficial nr.212 din 

16.03.2020, raportat la 

dispoziţiile art.412 
alin.8 Cod procedură 

civilă 

 

16. 563/205/2020 

Reclamant 

  TRICĂ MARIA - EMILIA- CRISTINA  
Pârât 

  TRICĂ FLORIN - CRISTIAN 
 

pensie întreţinere - major 

Suspendat de drept pe 
durata stării de urgenţă, 

potrivit art.42 alin.6 din 

Decretul nr.195 din data 
de 16.03.2020 al 

Preşedintelui României, 

publicat în Monitorul 
Oficial nr.212 din 

16.03.2020, raportat la 

dispoziţiile art.412 
alin.8 Cod procedură 

civilă 

 

 

  Preşedinte,      Grefier, 

          Adriana Caplan         Dana Hermina Ilie 



 

 

 


