
 

 

ROMÂNIA 
JUDECĂTORIA CÂMPULUNG 

LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 22 APRILIE 2020  
C9 - civil  

Nr. 
crt. 

Număr 
dosar 

Detalii despre părţi 
Obiectul dosarului 

Stadiu 
procesual Calitate şi nume 

 

1. 1715/205/2018 

Reclamant 

  PÎRŞE AURELIAN  
 
Pârât 

  PĂŞTIN LUCIA  

  RĂDULESCU VIORICA  

  PÎRŞE EUGEN  

  PÎRŞE CORNEL  

  VOICU VALERIA  

  PÎRŞE VERON 
 

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. 4855/205/2016 

Reclamant 

  MANOLE DUMITRU  
 
Pârât 

  BĂBUŞ PETRE  

  BĂBUŞ FLORIN  

  BĂBUŞ OTILIA 
 

revendicare imobiliară - 
grăniţuire 

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. 4968/205/2019 

Reclamant 

  PREDESCU CONSTANTIN  

  PREDESCU VALERICA  

  PREDESCU IOANA - CRISTINA  

  PREDESCU COSTINEL - FLORIN  
 
Pârât 

  ORANGE ROMÂNIA S.A 
 

obligaţie de a face - 
dezafectare şi ridicare 
staţie şi echipamente 

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. 6542/205/2019 

Contestator 

  MARIA DUMITRU  
 
Intimat 

  EOS KSI ROMANIA SRL 
 

contestaţie la executare - 
p.v. de sechestru şi actele 
de executare - dosar de 
executare nr. 254/2014 - 
BEJ Pisculungeanu Vlad 
Adrian 

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. 7035/205/2019 

Contestator 

  SUMEDREA ION GABRIEL  
 
Intimat 

  UNITATEA ADMINISTRATIV 
TERITORIALĂ RUCĂR  

  PRIMĂRIA COMUNEI RUCĂR 
 

contestaţie la executare - 
somaţia nr. 9565 din 
26.11.2019 şi titlul 
executoriu nr.9565 din 
26.11.2019 

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. 1380/205/2020 

Petent 

  COMUNA VALEA MARE PRAVĂŢ  
 
Intimat 

  COŞCODARU EMANUEL CIPRIAN 
 

înlocuire amendă cu muncă 
în folosul comunităţii - 4 
p.v. - p.v. seria AZ nr. 
0790378 din 24.01.2008, 
p.v. seria PAGY nr. 
0026353 din 06.04.2018, 
p.v. seria PAGY nr. 
0010450 din 14.08.2018, 
p.v. seria PAGX nr. 
0144200 din 15.02.2018 

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 

 

7. 1387/205/2020 

Petent 

  COMUNA VALEA MARE PRAVĂŢ  
 
Intimat 

  COŞCODARU EMANUEL CIPRIAN 
 

înlocuire amendă cu muncă 
în folosul comunităţii - 4 
p.v. - p.v. seria CC nr. 
7398705 din 30.10.2010, 
p.v. seria PAGX nr. 010924 
din 14.09.2015, p.v. seria 
JO nr. 0060625 din 
16.01.2016, p.v. seria JO 
nr. 0881998 din 05.10.2016 

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 

 

8. 1476/205/2020 

Petent 

  COMUNA HÂRTIEŞTI  
Intimat 

  RACOLŢEA FLORIN BOBI 
 

înlocuire amendă cu muncă 
în folosul comunităţii - P.V. 
SERIA parx NR.0153929 
DIN 04.12.2017, P.V. 
SERIA parx NR. 060219 
DIN 11.06.2017 - oug 
195/2002 

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. 1481/205/2020 Petent 

  COMUNA VALEA MARE PRAVĂŢ  

înlocuire amendă cu muncă 
în folosul comunităţii - p.v. 

Suspendat de drept pe 
durata stării de urgenţă, 

potrivit art.42 alin.6 din 



 

 

Intimat 

  LIŢA AUREL 
 

seria PA nr. 1743709 din 
26.04.2013, seria AP 
nr.2165871 din 26.11.2010, 
seriam CP nr. 0426952 din 
26.12.2011, seria CC 
nr.7471320 din 22.03.2011 

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. 4533/205/2019 

Reclamant 

  RĂDULESCU RAMONA  
 
Pârât 

  TIMIŞ VASILE 
 

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 

 

 

  Preşedinte,      Grefier, 

          Adriana Caplan         Dana Hermina Ilie 

 


