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DISPOZIŢIA NR. 13 
20.12.2017 

privind organizarea activităţii administrativ-judiciare 
în cadrul Judecătoriei Chi şineu Criş, 

 
 

 
D I S P U N 

 
Art. 1 . Desfiinţarea, începând cu data de 01.01.2018, a completelor de judecată: 

MF3-2017, IS3-2017, I3-2017, JDL3-2017, A3-2017, CA3-2017, prezidate de doamna 
judecător Cosmina Claudia Chiș. 

 
Art. 2 . Preluarea din data de 01.01.2018 a completului de judecată C2-2017 (care 

va fi redenumit din 01.01.2018 C2-2018) de către doamna judecător Cosmina Claudia Chiș. 
 
 
Art. 3 . Prezidarea din data de 01.01.2018 a completului de judecată C3-2017 (care 

va fi redenumit din 01.01.2018 C3-2018) de către doamnele judecători Izabella Reka 
Radvanski și Cosmina Claudia Chiș, conform planificării de permenență. 

 
 
Art. 4 . Activitarea de judecată începând cu 01.01.2018 urmează a se desfăşura cu 

următoarele complete de judecată: 
 

JUDECĂTOR IZABELLA REKA RADVANSKI 

P1-2018 – judecă în materie penală - cu şedinţe de judecată în zilele de joi, sala 3. 

P1EX-2018 – judecă cererile de competenţa judecătorului delegat la compartimentul 

executări penale 

MF1-2018 – judecă în materia minori şi familie – cu şedinţe de judecată în zilele de joi, 

sala 3. 



IS1-2018 – judecă în materia insolvenţa persoanei fizice – cu şedinţe de judecată în zilele 

de joi, sala 3. 

I1-2018 – judecă cauzele având ca obiect încuviinţarea executării silite,  învestirea cu 

formul ă executorie și alte cereri soluţionate în camera de consiliu, fără citarea păr ţilor 

în cadrul procedurii de executare silită  

A1-2018 – judecă cererile privind autorizarea, înregistrarea şi evidenţa persoanelor 

juridice (asociaţii, fundaţii), asociaţii de proprietari, asociaţii agricole, sindicate 

CA1-2018 (în compunere şi cu judecător Cosmina Claudia Chiș) – judecă cererile în anulare, 

prevăzute de art.1023 din Legea nr.134/2010, împotriva hotărârilor judec ătoreşti prin care au 

fost soluţionate cererile de ordonanţă de plată  

 

 

 

 JUDECĂTOR COSMINA CLAUDIA CHIȘ 

 

C2-2018 – judecă în materiile: civil, contencios administrativ şi fiscal, fond funciar – cu 

şedinţe de judecată în zilele de marţi, sala 3. 

IS2-2018 – judecă în materia insolvenţa persoanei fizice – cu şedinţe de judecată în zilele 

de marţi, sala 3. 

I2-2018 – judecă cauzele având ca obiect încuviinţarea executării silite,  învestirea cu 

formul ă executorie și alte cereri soluţionate în camera de consiliu, fără citarea păr ţilor 

în cadrul procedurii de executare silită  

JDL2-2018 – judecă  cererile, propunerile, plângerile, contestațiile sau orice alte sesizări 

de competența judecătorului de drepturi și libert ăți 

A2-2018 – judecă cererile privind autorizarea, înregistrarea şi evidenţa persoanelor 

juridice (asociaţii, fundaţii), asociaţii de proprietari, asociaţii agricole, sindicate 

  

 

 JUDECĂTOR VACANT 

 

C3-2018 – judecă în materiile: civil, contencios administrativ şi fiscal, fond funciar – cu 

şedinţe de judecată în zilele de miercuri, sala 3. 

 


