
 

 

ROMÂNIA 
JUDECĂTORIA CÂMPULUNG 

LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 25 MARTIE 2020                                   
SALA 2                                      C9 - civil  

Nr. 
crt. 

Număr 
dosar 

Detalii despre părţi 
Obiectul dosarului 

Stadiu 
procesual Calitate şi nume 

 

1. 600/205/2015 

Reclamant 

  TRANDAFIR NICOLAE, ş.a. 
Pârât 

  MANDU CONSTANTIN, ş.a. 
 

partaj judiciar - succesoral 

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. 2003/205/2016 

Reclamant 

  CREAŢĂ D. NICOLAIE  
Pârât 

  CREAŢĂ CONSTANTIN  

  CREAŢĂ ION  

  MĂRGESCU ROBERT MIHAIL 
 

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. 1557/205/2017 

Reclamant 

  MORARU GHEORGHIŢA  
Pârât 

  MORARU IONUŢ - CĂTĂLIN 
 

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 

4. 91/205/2018 

Reclamant 

  DUCULESCU ALEXANDRU  
Pârât 

  ILIE ELVIRA, ş.a. 
 

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 

5. 1565/205/2018 Reclamant 

  STOICA MARIAN  
Pârât 

partaj judiciar - acţiune în 
constatare / ieşire din 
indiviziune 

Suspendat de drept 

pe durata stării de 

urgenţă, potrivit 



 

 

  CĂŢOIU GHEORGHE VALENTIN  

  CĂŢOIU MIHAELA 
 

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. 6539/205/2018 

Reclamant 

  PĂTRU N. ION  
Pârât 

  PĂTRU N. NICOLAE 
 

partaj judiciar - 2 succesiuni / 
constatare drept creanţă 

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. 2737/205/2019 

Reclamant 

  PURCĂRIN CĂTĂLIN  
Pârât 

  PURCĂRIN SILVIA LA AVOCAT RADU 
ALEXANDRU  

  PURCĂRIN VICTOR LA AVOCAT RADU 
ALEXANDRU 
 

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 

8. 6464/205/2019 

Reclamant 

  PĂUN MARIA  
Pârât 

  NEDEA VALERICA 
 

partaj judiciar - 2 succesiuni / 
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 

9. 7073/205/2019 

Reclamant 

  ARSENE ION  
Pârât 

  ARSENE GHEORGHE 
 

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 

10. 2374/205/2019 Reclamant revendicare imobiliară - Suspendat de drept 



 

 

  LAZĂR VIOLETA  

  LAZĂR FRANCISC  
Pârât 

  FERARU MĂDĂLIN  

  EZECHIL TITI - FELIX 
 

grăniţuire 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. 7164/205/2019 

Reclamant 

  MORARIU FLORIN PETRE  

  MORARIU NICOLETA  
Pârât 

  U.A.T.COMUNA ANINOASA 
 

acţiune în constatare - 
constatare drept proprietate 

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. 5660/205/2019 

Contestator 

  ŢENŢU MARIUS  
Intimat 

  LIBRA INTERNET BANK S.A. 
 

contestaţie la executare - 
dosar de executare nr. 
515/2019 - BEJ Iordache Ion 

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. 6793/205/2019 

Contestator 

  MARA IRINELA MIHAELA  

  MARA DUMITRU  
Intimat 

  BACA TRANSILVANIA S.A. CLUJ NAPOCA 
- SUCURSALA PITEŞTI 
 

contestaţie la executare - 
dosar de executare nr. 
78/2012 - BEJ Emilia 
mateescu 

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. 7151/205/2019 

Contestator 

  S.C. AGROSTAR BIOVEG S.R.L.  
Intimat 

  S.C. FINANCIAR URBAN S.R.L. 
 

contestaţie la executare - 
dosar de executare nr. 
132/2019 al BEJ Predeanu 
Adriana Ramona 

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. 6931/205/2019 

Petent 

  MĂŢĂOANU GHEORGHE MARIAN  
Intimat 

  INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL 
JUDEŢULUI ARGEŞ PENTRU BIROUL 
RUTIER CÂMPULUNG 
 

plângere contravenţională - 
p.v.seria PAGW 
nr.0275156/28.11.2019 - OUG 
195/2002 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 

16. 6076/205/2019 

Reclamant 

  ŢÎMPU MIHAI - ALEXANDRU  
Pârât 

  ŢÎMPU ADINA - MARIANA - LA FAMILIA 
AVRAM CORNEL ŞI PETRU 
 

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 

 

Preşedinte,       Grefier, 

               Adriana Caplan                                     Dana Hermina Ilie 


