Extras din Hotărârea nr. 3 a Colegiului de Conducere al Judecătoriei Dorohoi
În baza drepturilor conferite de art. 19 lit. d din Regulamentul de ordine interioară al
instanţelor judecătoreşti,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Începând cu data de 06.02.2018 se deschid pentru doamna judecător Ilaşcu Iuliana
– Andreea următoarele complete de judecată:
-CC 10 pentru cauze civile, va soluţiona şi cauze în materia fondului funciar,
precum şi cauze în materia minori şi familie, în materia insolvenţa persoanei fizice, făcând
excepţie cauzele care au ca obiect „acte constitutive persoane juridice inclusiv asociaţii de
proprietari”;
-CP17 (complet cameră preliminară + complet judecată fond penal) pentru cauze
penale, care va soluţiona şi cauzele care au ca obiect infracţiuni de corupţie şi infracţiuni
săvârşite de către minori;
-CP18 pentru cauze penale cu arestaţi, care va funcţiona în zilele de joi, în a doua şi
a patra săptămână din lună;
- JDL9 în materia drepturi şi libertăţi fundamentale ale persoanei în faza de urmărire
penală;
- va înlocui în completul CA2 pe domnul judecător Muraraşu Ioan, urmând ca acest
complet să fie constituit din judecătorii Coşman Neculai Cristian şi Ilaşcu Iuliana –
Andreea.
Art. 2 În temeiul Hotărârii nr. 2119/2009 a Consiliului Superior al Magistraturii, cu
modificările ulterioare, se stabileşte următoarea structură de încărcătură pentru cauzele civile
nou înregistrate pentru completul CC 10 - 3.200 puncte.
Pentru dosarele penale punctajul va fi ca la celelalte complete penale configurate la
nivelul instanţei.
În Ecris se va proceda la resetarea datelor disponibile pentru toate completele
civile.
Art. 3 Şedinţele de judecată ale completelor CC 10 şi CP17 vor fi stabilite în zilele de
vineri ale săptămânii.
-----------------------------------------------------------------------------------------Art. 8
Prin grija grefierului şef se va comunica prezenta hotărâre și se vor lua măsuri
pentru publicarea acesteia pe pagina de intranet a instanţei.

COLEGIUL DE CONDUCERE
- judecător Muraraşu Ioan
- judecător Coşman Neculai Cristian
- judecător Bujdei – Leonte Ioana
Dată astăzi 05.02.2018

