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COLEGIUL DE CONDUCERE 
NR. 430/Ad/14.12.2017 
         

HOTĂRÂREA NR.1 
                                            din 14.12.2017 

 
 

În considerarea prevederilor art.13 cu aplicarea art.7 lit. q) din Regulamentul 
de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea nr.1375/2015 
a Consiliului Superior al Magistraturii, Colegiul de conducere legal constituit în 
prezenţa a trei membri, are ca ordine de zi: 

1.Stabilirea completelor de judecată aferente anului 2018, compunerea şi 
numerotarea lor. 

2.Repartizarea pe complete specializate a judecătorilor din cadrul Judecătoriei 
Gurahonţ  în cursul anului 2018. 

3.Stabilirea modalităţii de repartizare a cererilor aflate în competenţa 
judecătorilor de drepturi şi libertăţi, având în vedere dispoziţiile art. 102 alin. 5 din 
ROI. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 49, art. 52 alin.1 din Legea 303/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

În baza art. 13 alin. 1 raportat la art.19 alin.1, lit. h, art. 102 alin.5 din R.O.I. 
aprobat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1375/2015, 

În urma discuţiilor, a considerentelor şi motivelor expuse în cuprinsul 
procesului verbal de şedinţă, colegiul de conducere : 

 
 
   H O T Ă R Ă Ş T E  
 

 
Art.1. Se stabilesc completele de judecată, compunerea şi numerotarea lor, după 
cum urmează: 
-completul de judecată nr. 2 - judecător Anca Aslău 
-completul de judecată nr. 3 - judecător Aurelia Maria Bonchiş 
--completul de judecată nr. 4 - judecător Nicoleta Rădoi. 

 
Art.2. Se stabilesc completele specializate, după cum urmează: 
 
1.Cauze penale şi cauze penale cu minori 
 a)Cauze de judecători de drepturi şi libertăţi: 
 3 complete cu următoarea componenţă: 
- JDL 2 - judecător Anca Aslău, cu grefierul titular, cu şedinţe zilnic (luni-duminică). 
- JDL 3 - judecător Aurelia Maria Bonchiş, cu grefierul titular, cu şedinţe zilnic 
(luni-duminică). 
- JDL 4 - judecător Nicoleta Rădoi, cu grefierul titular, cu şedinţe zilnic (luni-
duminică). 
 



-alternativ câte o lună fiecare complet. 
 
 b)Complete de judecători de cameră preliminară şi pentru judecata în 
primă instanţă, aceste complete urmând să judece cauze penale, cauze penale cu 
minori şi cauze penale cu arestaţi. 
  
 3 complete cu următoarea componenţă: 
 
- P 2 - judecător Anca Aslău, cu grefierul titular, cu şedinţă săptămânal, în ziua de 
miercuri. 
- P 3 - judecător Aurelia Maria Bonchiş, cu grefierul titular, cu şedinţă săptămânal, în 
ziua de marţi,  
-P 4- judecător Nicoleta Rădoi, cu grefierul titular, cu şedinţă săptămânal, în ziua de 
joi de regulă, iar în cauzele cu inculpaţi arestaţi în ziua de marţi. 
 

 c) 1 complet privind judecătorul delegat cu executarea hotărârilor penale 
(P1-ex.-p), având în vedere faptul că acesta are competenţă în soluţionarea a diverse 
cauze în faza de executare, potrivit dispoziţiilor art. 15 din Legea 253/2013 şi a celor 
din Legea 135/2010, privind Codul de procedură penală, aceste cauze urmând să fie 

repartizate manual completului antemenţionat. 

 

2.Cauze civile, aceste complete urmând să judece cauze civile, cauze de fond 
funciar, minori şi familie şi cauze contraveníonale: 
 
 3 complete cu următoarea componenţă: 
 
- C 2 - judecător Anca Aslău, cu grefierul titular, cu şedinţă săptămânal, în ziua de 
miercuri. 
- C 3 - judecător Aurelia Maria Bonchiş, cu grefierul titular, cu şedinţă săptămânal, în 
ziua de marţi. 
- C 4 - judecător Nicoleta Rădoi, cu grefierul titular, cu şedinţă săptămânal, în ziua de 
joi. 
 
3.Cauze civile -având ca obiect - anulare somaţie de plată: 
 
 3 complete cu următoarea componenţă: 
 

-AO1 - judecător Anca Aslău - preşedinte şi judecător Aurelia Maria Bonchiş, 
grefier: Georgiana Mecea; 
-AO2 -judecător Anca Aslău -preşedinte şi judecător Nicoleta Rădoi, grefier 
Corina Chiu 
-AO3 - judecător Nicoleta Rădoi - preşedinte şi judecător Aurelia Maria Bonchiş, 
grefier Rodica Stănilă, aceste cauze urmând să fie repartizate aleatoriu, cu 
blocarea completului din a cărei componenţă face parte judecătorul care s-a 
pronunţat asupra somaţiei de pată. 

 
Art.3. Soluţionarea cererilor, propunerilor, plângerilor sau contestaţiilor formulate 
atât iniţial cât şi ulterior în cursul urmăririi penale în cadrul aceluiaşi dosar de 
urmărire penală se va face de judecătorul de drepturi şi libertăţi stabilit prin 

planificarea special realizată în acest sens, potrivit art. 102 alin. 5 din Regulamentul 
de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea nr. 1375/2015 
a Consiliului Superior al Magistraturii. 



Se stabileşte modalitatea de repartizare a cauzelor alocate judecătorului de 
drepturi şi libertăţi, care soluţionează cereri, propuneri, plângeri sau alte situaţii 
prevăzute de lege, potrivit art. 53 alin. 1 lit. a-g Cod procedură penală, respectiv 
repartizarea să fie efectuată manual. 
Art.4. În temeiul dispoziţiilor art. 23 alin.9 din R.O.I. aprobat prin Hotărârea C.S.M. 
nr. 1375/2015, Colegiul de conducere al Judecătoriei Gurahonţ dispune comunicarea 
prezentei hotărâri celor interesaţi. 
Art.5. În temeiul dispoziţiilor art. 19 alin.3 din R.O.I. aprobat prin Hotărârea C.S.M. 
nr. 1375/2015, prezenta hotărâre se va publica pe pagina de internet a instanţei. 

 
 

Preşedinte,                              Membru,                                 Membru, 
Anca Aslău                        Aurelia Maria Bonchiş          Nicoleta Rădoi 


