
 

 

ROMÂNIA 
JUDECĂTORIA CÂMPULUNG 

LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 08 APRILIE 2020 SALA 2 
C9 - civil  

Nr. 
crt. 

Număr 
dosar 

Detalii despre părţi 
Obiectul dosarului 

Stadiu 
procesual Calitate şi nume 

 

1. 4974/205/2018 

Reclamant 

  LIVEZEANU ELENA  
 
Pârât 

  MIHAI MARIA 
 

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 

 

2. 2914/205/2019 
Reclamant 

  POŞTOACĂ NICOLAE  
 
Pârât 

  DINU ELENA  

  POŞTOACĂ MARIA  

  POŞTOACĂ GHEORGHE DAN  
 
Intervenient în nume propriu 

  SOLOMON MIRELA 
 

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. 4756/205/2019 

Reclamant 

  RĂDULICĂ NATALIA - CEZARINA  
 
Pârât 

  RĂDULICĂ ŞTEFAN - DANIEL 
 

partaj judiciar - succesiune / 
ieşire din indiviziune/ 
constatare calitate unic 
moştenitor 

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. 6244/205/2019 

Contestator 

  BRATU ŞTEFAN SERGIU  
 
Intimat 

  BRATU GEORGE - OCTAVIAN 
 

contestaţie la executare - 
dosar de executare nr. 
692/2019 - BEJ Muraru Tătoiu 
Bogdan 

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. 859/205/2020 

Contestator 

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 LEREŞTI  
 
Intimat 

  ŞTEFĂNESCU AURELIAN 
 

contestaţie la executare - 
încheierea din 05.12.2019 - 
dosar nr. 4607/205/2019 

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. 3667/205/2019 

Reclamant 

  S.C. PENTAROM S.R.L. PRIN 
REREZENTANT LEGAL LAZĂR GHEORGHE  
 
Pârât 

  S.C. ROMARTA 2001 COM S.R.L. 
 

grăniţuire - obligaţia de a face 

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. 6702/205/2019 

Reclamant 

  DAVID MINERVA  
 
Pârât 

  DAVID IOAN 
 

acţiune în constatare - 
constatare drept de 
coproprietate 

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. 1933/205/2019 

Reclamant 

  SOCIETATEA ASIGURARE - 
REASIGURARE CITY INSURANCE S.A.  
 
Pârât 

  TIŢA CĂTĂLINA - MARIA 
 

actiune in raspundere 
delictuala 

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. 5496/205/2018 Reclamant 

  BINICĂ ION  
 
Pârât 

  S.C. DASETINA ENDONIS S.R.L. LA SCA 
IORDACHE ŞI ASOCIAŢII  

  NISTOR DANIEL LA SCA IORDACHE ŞI 
ASOCIAŢII  

  BURCEA ALEXANDRU LA AVOCAT 
GRECU ANGELA  
 
Chemat în garanţie 

  GENERALI ROMANIA ASIGURARE 
REASIGURARE SA  

  MILLENIUM INSURANCE BROKER S.A.  
 
Intervenient 

  S.C. HELPDENT S.R.L. LA AVOCAT 
GRECU ANGELA  
 
Pârât 

  SC EUROINS ROMANIA ASIGURARE-
REASIGURARE S.A. 
 

pretenţii - c/v. prejudiciu, 
daune morale 

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. 4467/205/2019 

Reclamant 

  HELPDENT S.R.L. - LA CAB. AVOCAT 
GRECU ANGELA  
 
Pârât 

  BINICĂ ION 
 

pretenţii - c/v servicii medicale 

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. 4066/205/2019 

Petent 

  ION STELIAN  
 
Intimat 

  IPJ ARGEŞ - SERVICIUL RUTIER ARGEŞ 
 

plângere contravenţională - 
p.v. seria PAGW nr. 0232920 
din 08.07.2019 

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. 6465/205/2019 

Petent 

  ILINCA PAUL  
 
Intimat 

  POLIŢIA LOCALĂ - PRIMĂRIA 
MUNICIPIULUI CÂMPULUNG 
 

plângere contravenţională - 
p.v. seria PLC nr. 3040 din 
17.10.2019 - Legea nr. 
61/1991 R 

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. 4563/205/2019 

Reclamant 

  MĂDULĂREA BOGDAN  
 
Pârât 

  MĂDULĂREA DIANA - MIHAELA 
 

divorţ - exercitare autoritate 
părintească, stabilire domiciliu 
minor şi 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. 5970/205/2019 

Reclamant 

  BIZON LOREDANA - MARIANA  
 
Pârât 

  BIZON COSMIN 
 

divorţ - exercitare autoritate 
părintească, stabilire domiciliu 
minor şi 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. 7095/205/2019 

Reclamant 

  MATEI FLOAREA  
 
Pârât 

  MATEI FLORENTIN 
 

divorţ 

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 

 


