
R O M A N I A 

 

 

  
JUDECĂTORIA FĂGĂRAŞ     ;  

COLEGIUL DE CONDUCERE 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 4 

09 IANUARIE 2013 

 

Colegiul de conducere al Judecătoriei Făgăraş, convocat potrivit art. 25 alin. 2 

din Regulamentul de Ordine Interioară al Instanţelor Judecătoreşti, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

Întrunit în şedinţa din data de 9 ianuarie 2013, ora 10, fiind prezenţi toţi cei trei 

membri ai săi, potrivit art. 49 din Legea nr. 304/2004, republicată privind organizarea 

judiciară şi faţă de prevederile Regulamentului de ordine interioară a instanţelor 

judecătoreşti,  aprobat prin Hotărârea C.S.M. nr. 387/22.09.2005, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

În temeiul art. 22 alin. 1, cu unanimitatea voturilor membrilor prezenţi, Colegiul 

de conducere 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Desemnează judecătorii care potrivit legii urmează să îndeplinească şi alte 

atribuţii decât cele privitoare la activitatea de judecată pe anul 2013, după cum 

urmează:  

 

1. Judecător cu atribuţii privind activitatea compartimentului de executări 

penale – art. 27 . 

              -  Boeriu Mircea- Aurel – locţiitori Peptea Horia-Adrian sau Boştean-

Olariu Maria-Laura 
 

2.  Judecători cu atribuţii privind analiza practicii instanţelor de control judiciar 

– civil şi penal  - art. 29  coordonarea activităţii de analiză a practicii neunitare. 

              - Timofte Mihaela -Mariana – materie civilă 

      - Peptea Horia-Adrian           - materie penală 

 

3. Judecător desemnat la  organul financiar local pentru acordarea personalităţii 

juridice asociaţiilor de proprietari – art. 33.  

  - Muşinoi Cristina-Graţiela –locţiitor-Pandrea Monica-Garofiţa 

 

4.  Judecător desemnat la biroul de informare şi relaţii publice – art. 78 



  - Debu   Livia  –locţiitor- Boştean – Olariu Maria- Laura 

 

5. Judecător desemnat la repartizarea aleatorie a cauzelor în sistem  informatic 

prin program ECRIS. 

  - Boştean – Olariu Maria- Laura - locţiitori Debu   Livia sau Timofte 

Mihaela- Mariana 
 

6.  Coordonator al activităţii compartimentelor registratură şi arhivă activă şi 

pasivă. 

  - Timofte Mihaela- Mariana 

 

7. Judecător desemnat la biroul amenzi judiciare materie penală şi materie civilă 

  - Boeriu Mircea- Aurel–materie penală–locţiitor-Peptea Horia-Adrian            

 

  - Boeriu Georgeta – materie civilă–locţiitor- Dejenariu Adinela 

 

8.  Judecător desemnat cu atribuţii privind aplicarea prevederilor Legii nr. 

677/2001. 

  - Boştean-Olariu Maria-Laura 

 

9.  Judecător desemnat la biroul de înregistrare şi evidenţă a persoanelor 

juridice. 

  - Muşinoi Cristina-Graţiela –locţiitor- Pandrea Monica-Garofiţa 

 

10.  Judecător desemnat cu atribuţii în domeniul procedurii cu străinătatea în 

materie civilă,  comercială şi penală. 

  - Pandrea Monica-Garofiţa–locţiitor- Muşinoi Cristina-Graţiela 

 

11.  Judecător desemnat cu atribuţii în activitatea de învăţământ profesional a 

personalului auxiliar al instanţei – art. 32 din Legea nr. 567/2004.  

  - Dejenariu Adinela –locţiitor- Peptea Horia-Adrian            

 

12.  Judecător desemnat la compartimentul înregistrare a cererilor şi 

răspunsurilor privind accesul la informaţiile de interes public Legea nr. 544/2001. 

  -  Debu Livia –locţiitor- Boştean – Olariu Maria- Laura 

13.    Judecător desemnat cu atribuţii privind statistica judiciară . 

  - Boştean – Olariu Maria- Laura 

 

14. Judecători desemnaţi cu atribuţii în înregistrarea valorilor şi corpurilor 

delicte  

  - Boştean – Olariu  Maria- Laura 

  - Debu Livia 

  - Timofte Mihaela-Mariana 

 

15.  Judecători desemnaţi cu atribuţii în soluţionarea cauzelor în cuprinsul 

cărora se administrează probe cu caracter secret. 



  - Peptea Horia-Adrian 

          - Boeriu Mircea-Aurel 

 

16. Judecători desemnaţi cu atribuţii privind activitatea compartimentului de 

executări contravenţionale şi civile şi ajutor public  

  - Boeriu Georgeta  - executări contravenţionale şi civile 

  - Dejenariu Adinela – ajutor public 

 

17.  Judecător desemnat cu atribuţii privind  cooperările  judiciare în materie 

penală . 

  - Boeriu Mircea- Aurel  

 

18.  Judecător desemnat cu atribuţiuni privind informarea zilnică a judecătorilor 

cu privire la actele normative nou apărute şi organizarea studiului profesional al 

judecătorilor, urmărirea realizării acestuia. 

          - Boştean – Olariu  Maria- Laura locţiitor- Debu Livia 

   

Art. 2. Desemnează judecătorii care fac parte din completele specializate pe anul 

2013   după cum urmează :  

 

 Cauze civile cu  minori şi familie şi cauze penale având ca subiecţi minori  

 

- Boştean - Olariu Maria- Laura  

- Debu Livia 

- Timofte Mihaela Mariana 

- Boeriu Mircea Aurel 

- Boeriu Georgeta 

- Muşinoi Cristina-Graţiela 

- Dejenariu Adinela  

- Pandrea Monica-Garofiţa 

- Peptea Horia-Adrian  

 

Cauze civile având ca obiect litigii funciare  

- Timofte Mihaela-Mariana 

- Muşinoi Cristina-Graţiela 

- Pandrea Monica-Garofiţa 

- Boeriu Georgeta 

 

Cauze având ca obiect infracţiuni de corupţie 

- Peptea Horia-Adrian 

         -    Boeriu Mircea-Aurel 

 

Cauza având ca obiect infracţiuni de criminalitate organizată şi terorism 

-    Peptea Horia-Adrian 

-    Boeriu Mircea-Aurel 

 



Art. 3. Repartizarea personalului auxiliar pe sectoare în raport cu pregătirea 

profesională  şi experienţa fiecăruia :  

 

 Birou executări penale – art. 55 – Muşat Lucica  locţiitori Pascu-Ştefan 

Marioara-Rodica sau Bulgaru Eugenia 

 

 Birou amenzi judiciare  şi executări civile – Muşat Lucica  locţiitori Pascu-

Ştefan Marioara-Rodica sau Bulgaru Eugenia 

 

 Birou persoane  juridice – art. 58  - Bulgaru Eugenia locţiitori Peşteşi Simina 

sau Suciu Simona 

 

 Birou organ financiar – art. 59 – Albu Cristina –Dana - locţiitori Pop Adriana 

–Mioara sau Cătană Corina 

 

 Statistică judiciară – art. 60 – Brînzea Carmen- Elena locţiitor Motoc Gabriela-

Simona 

 

 Birou de informare şi relaţii publice – art. 78 – Motoc Gabriela - Simona 

locţiitor Brînzea Carmen- Elena 

 

 Grefieri desemnaţi la repartizarea aleatorie a cauzelor în sistem informatic prin 

program ECRIS : 

- Răduleţ Maria- Manuela 

- Petraşcu Mihaela-Anca 

- Juncu Maria-Georgeta 

 

Grefier desemnat  cu evidenţa practici instanţelor de control judiciar –  Motoc 

Gabriela-Simona - locţiitor Brînzea Carmen- Elena 

  

 Registratură şi arhivă activă şi pasivă (civilă şi penală)–art. 62: 

- Bâţă Antonela Simona 

- Duruş Minodora 

- Drăghici Adina Elisabeta 

- Tătaru Letiţia 

 

Grefieri  şedinţă : 

- Bulgaru Eugenia 

- Juncu Georgeta Maria 

- Albu Cristina Dana 

- Pop Adriana Mioara 

- Motoc Gabriela -Simona 

- Răduleţ  Mirela  

- Pascu- Ştefan Marioara -Rodica  

- Suciu Simona  

- Peşteşi Simina 



- Petraşcu Mihaela - Anca   

- Bulgaru Nicolae-Eugen ( temporar) 

 

        Agent procedural: - art. 65        -  Stoica Maria – concediu îngrijire copil 

      - Simion Claudia-Maria - temporar 

 

Aprozi :  – art. 66   - Lungu Gabriela   

                                - Faff Mihai 

  

Şofer : Boieriu Nicolae  

 

Art. 4  Repartizarea cauzelor având ca obiect înregistrare asociaţie sau 

modificare act constitutiv să se facă în continuare în mod aleatoriu. 

  

Art. 5  Prezenta  hotărâre va fi adusă la  cunoştinţa întregului personal al 

instanţei prin grija grefierului şef. 

 

 Art.6  Avizează  preşedintele instanţei să emită ordinul de serviciu cuprinzând 

atribuţiile judecătorilor şi personalului auxiliar în conformitate cu cele stabilite mai sus.  

 

 

                                            COLEGIUL DE CONDUCERE                        

                            Boştean-Olariu Maria-Laura____________________      

                            Debu Livia   __________________________________ 

                  Timofte Mihaela-Mariana_____________ 
 


