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EXTRAS 
 
JUDECĂTORIA DOROHOI  
JUDEŢUL BOTOŞANI 
 

H O T Ă R Â R E A  
Nr. 19   

 
            Colegiul de conducere al Judecătoriei Dorohoi  

      Întrunit în şedinţă de lucru, astăzi 21 decembrie 2016, în baza drepturilor conferite de 
art. 19 din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești:  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1 – Avizează componenţa completelor de judecată care vor funcţiona în cadrul 
instanţei începând cu data de 01.01.2017.   
 

Art. 2 -  Pentru soluţionarea cauzelor în materie civilă vor funcţiona 7 complete 
cu următoarele indicative : 
 
             CC 1 – cauze civile -  judecător din planificarea de permanență 
  CC 2 – cauze civile  – judecător Coşman Neculai Cristian 
             CC 3 st – cauze civile   - judecător Ungureanu Oana Elena – doar pentru luna 
ianuarie 2017 
  CC 7 st – cauze civile   - judecător Sauciuc Andrei  
  CC 4 – cauze civile    - judecător Bujdei – Leonte Ioana. 
             CC 5 – cauze civile  – judecător Oanea Lenuţa 
             CC 6 – cauze civile   – judecător Muraraşu Ioan 
 
Completele CC 6, CC 2 şi CC 5 vor soluţiona şi cauze în materia fondului funciar. 
 
Completele CC 1, CC 2, CC 4, CC 5 şi CC 6 vor soluţiona şi cauze în materia minori şi 
familie. 
 
Completele CC 2 şi CC 4 vor soluţiona şi cauze care au ca obiect „acte constitutive persoane 
juridice inclusiv  asociaţii de proprietari”.    
 
Pentru soluţionarea cererilor în anulare formulate în temeiul art. 1023 alin. 4 Cod procedură 
civilă, se constituie următoarele complete:  
 

  CA1 – judecători Oanea Lenuţa şi Bujdei Leonte Ioana  
  CA2 -  judecători Muraraşu Ioan şi Coşman Neculai Cristian 
 

Art. 3  Începând cu data de 1 ianuarie 2017 se blochează de la repartizare 
completul CC 3st și CP 3 st.  

 
 Art. 4  În anul 2017 se mențin blocate completele CC 1, CP 1 și CP 9  
  
 Art. 5 În situația casării și trimiterilor pentru rejudecare hotărârilor pronunțate 
de completele CC 1, CP 1 și CP 9 dosarele vor fi repartizate aleatoriu între complete 
active.  
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Art. 6  Pentru soluţionarea cauzelor în materie penală vor funcţiona următoarele 
complete: 
 

a) Pentru exercitarea funcţiei de dispoziţie asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale 
ale persoanei  în faza de urmărire penală, vor funcţiona 4 complete JDL (judecător de 
drepturi şi libertăţi)  în materia drepturi şi libertăţi cu următoarea componenţă: 

 
- JDL2  - Coşman Neculai Cristian 

       -     JDL4 -  Muraraşu Ioan 
- JDL5  - Oanea Lenuţa  
- JDL 6  - Bujdei – Leonte Ioana. 

 
            b)  Pentru cauzele  care sunt  date în competenţa judecătorului de cameră preliminară 
şi pentru exercitarea funcţiei de judecată vor funcţiona   6 complete cu indicativele  CP1, CP2, 
CP3 st, CP4, CP 6 și CP7   (complet cameră preliminară + complet judecată fond penal)  care 
vor soluţiona şi cauzele care au ca obiect infracţiuni de corupţie şi infracţiuni săvârşite de 
către minori cu excepţia completului CP3 st. CP7 
 

CP1   - judecător din planificarea de permanență 
            CP2   – judecător Coşman Neculai Cristian 
            CP3 st  - judecător Ungureanu Oana Elena doar pentru luna ianuarie 2017 
            CP6   -  judecător Bujdei Leonte Ioan  
            CP4    - judecător Muraraşu Ioan 
 CP 7   - judecător Sauciuc Andrei  
 
           c) Pentru soluţionarea contestaţiilor în cauze cu arestaţi  se constituie 4 complete 
numerotate cu CP8, CP9, CP10  şi CP11, care vor funcţiona în zilele de joi,  în a doua şi a 
patra săptămână din lună. 

 
   CP8 – judecător Coşman Neculai Cristian          
   CP9 -  judecător planificare de permanență  
   CP10 – judecător Muraraşu Ioan 
   CP 11 – judecător Bujdei Leonte Ioana  
 
 d) Complet Jud – ex – judecător Oanea Lenuţa. 
 
 Completul Jud – ex este specializat în materia executări penale şi va soluţiona toate 
cererile date în competenţa judecătorului delegat  la  Biroul executări penale conform Codului 
de procedură penală şi Legii 253/2013 privind punerea în executare a pedepselor, a măsurilor 
educative şi a altor măsuri privative de libertate.  

    
  Art. 7. 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:  
 Completele  CC 2,  CC 4, CC 5 şi CC 6  - 3.200 puncte  
 Completul CC 7 st  - 3.200 puncte  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
           Art. 11 În anul 2017 se mențin obiectele din aplicația Ecris alocate completelor de 
judecată în anul 2016 iar  completului CC6 căruia i se va aloca și obiectul „fond funciar„ – 
cod 3600 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Art. 13 În temeiul art. 19 alin. 3 din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor 
judecătorești, prezenta hotărâre se va publica pe portal (în ceea ce privește dispozițiile art. 19 
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alin. 1 lit. b, d, h și j din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești) și pe 
pagina de intranet a instanței. 
 

Art. 14 Grefierul şef va lua măsurile care se impun pentru evidenţierea completelor în 
aplicaţia ECRIS şi pentru publicarea prezentei hotărâri pe  portal și pe  pagina de intranet a 
instanţei. 

 
         Dată astăzi – 21.12.2016  
 
 
 

COLEGIUL DE CONDUCERE, 
 

                                                      Oanea Lenuţa 
                                                      Coşman Neculai - Cristian 

 
 
 
 

 


