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ROMÂNIA 

JUDECĂTORIA HUNEDOARA 

COLEGIUL DE CONDUCERE 

 

 

HOTĂRÂREA NR.1/2016 

din data de 04.01.2016 

 

 Colegiul de conducere al Judecătoriei Hunedoara constituit potrivit art.23 din Regulamentul de 

ordine interioară al instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea CSM nr.1375/17.12.2015, compus din 

– preşedintele judecătoriei – judecător Trandafir Gabriela, judecător Florincaş Gheorghiţa şi judecător 

Herciu Cristina-Daniela, în şedinţa din data de 05.01.2016, cu unanimitate de voturi 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

I. În baza art.19 alin.1 lit.h din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti 

stabileşte compunerea completelor de judecată pentru anul 2016, începând cu data de 05.01.2016 (cu 

excepţia perioadei vacanţei judecătoreşti) astfel: 

 

A.  În materie civilă:  

- Completul de judecată C1 şi CC1 - compus din judecător Costantea Raveca Loredana 

- Completul de judecată C2 şi CC2 - compus din judecător Herciu Cristina Daniela 

- Completul de judecată C4 şi CC4 - compus din judecător stagiar Cărpinean Cristiana-Camelia 

- Completul de judecată C5 şi CC5 - compus din judecător Corduneanu Niculina 

- Completul de judecată C6 şi CC6 - compus din judecător stagiar Ionaş Petru 

- Completul de judecată C9 şi CC9 - compus din judecător Vlase Gheorghe 

- Completul de judecată C10 şi CC10 - compus din judecător Florincaş Gheorghiţa 

 

 În baza art.19 alin.(1) lit.”i” din ROI, aprobă parametrii de configurare a completelor de judecată 

în materie civilă, astfel: număr maxim de dosare nou intrate / zi de repartizare va fi de 10, cu o 

complexitate cumulată de 70 şi complexitate anuală fază premergătoare 5100. 

 Stabileşte că în perioada 05.01.2016 - 22.02.2016 completul de judecată C9 şi CC9 este exceptat 

de la repartizare cauze, urmând a fi activ începând cu data de 22.02.2016. 

 Stabileşte că este exceptat de la repartizare de cauze noi, aşa cum este şi în prezent, completul de 

judecată C3 - compus din judecător Cozi Adina. 

  

 

B. Complete colegiale - cereri în anulare 

- completul de judecată CA I - compus din judecător Florincaş Gheorghiţa şi judecător Costantea Raveca 

Loredana 

- completul de judecată CA II - compus din judecător Herciu Cristina Daniela şi judecător Corduneanu 

Niculina 

 

 Completele colegiale vor fi prezidate prin rotaţie de unul din membrii acestuia. 

 

 

C. În materie penală: 

1. Completele judecătorilor de drepturi şi libertăţi: 

- completul de judecată CDL1 - compus din judecător Florincaş Gheorghiţa 

- completul de judecată CDL2 - compus din judecător Herciu Cristina Daniela 

- completul de judecată CDL3 - compus din judecător Trandafir Gabriela 

- completul de judecată CDL4 - compus din judecător Costantea Raveca Loredana 

- completul de judecată CDL5 - compus din judecător Corduneanu Niculina 

- completul de judecată CDL6 - compus din judecător Cozi Adina 

- completul de judecată CDL7 - compus din judecător Vlase Gheorghe 

 Completele judecătorilor de drepturi şi libertăţi vor funcţiona conform planificării zilnice. 
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 Stabileşte că judecătorul de drepturi şi libertăţi care soluţionează o primă cerere, propunere, 

plângere sau contestaţie soluţionează, de regulă, şi următoarele cereri, propuneri, plângeri ori contestaţii 

formulate în cursul urmăririi penale în cadrul aceluiaşi dosar de urmărire penală. 

 

2. Completele judecătorilor de cameră preliminară şi pentru judecata în primă instanţă: 

- completul de judecată C7 - compus din judecător Trandafir Gabriela 

- completul de judecată C8 - compus din judecător Cozi Adina 

- completul de judecată C4 penal - compus din judecător Costantea Raveca Loredana 

 Completul de judecată C4 penal se activează doar în situaţiile în care unul dintre judecătorii 

titulari ai completelor de judecată C7 şi C8 sunt incompatibili. 

 

II. Stabileşte componenţa completelor care judecă în materie civilă şi penală care este cea prevăzută 

în Anexa 4 la prezenta hotărâre. 

 

III. În cazul în care judecătorul titular al completelor de judecată, atât în materie civilă cât şi în 

materie penală, se află în imposibilitate să ia măsurile necesare pregătirii judecăţii, astfel încât să se 

asigure soluţionarea cu celeritate a cauzelor, acestea vor fi dispuse de judecătorul de permanenţă în 

materie civilă, respectiv în materie penală, din ziua înregistrării actului de procedură. 

 

IV. În baza art.19 alin.(1) lit.”c” din ROI, începând cu data de 05.01.2016, exceptează de la 

repartizare cauze noi  completele de judecată C7 civil şi C8 civil. 

 
V. În aplicarea prevederilor art.107 din ROI, stabileşte următoarea procedură internă la înregistrarea 

cererilor de chemare în judecată: persoana desemnată cu repartizarea aleatorie a cauzelor, primind 

dosarul, verifică în sistemul ECRIS dacă există alte dosare formate ca urmare a unei cereri formulată de 

aceleaşi părţi, chiar împreună cu altele, având unul dintre obiectele iniţiale, întocmeşte un referat în care 

menţionează rezultatul verificării şi îl ataşează la dosarul nou-format. 

 

VI. Aprobă în temeiul art.110 alin.(6) din ROI planificările de permanenţă întocmite de preşedintele 

instanţei pentru primul semestru al anului 2016.  

 Planificarea de permanenţă a judecătorilor de drepturi şi libertăţi constituie anexa 1 la prezenta 

hotărâre.  

 Planificarea de permanenţă în materie penală şi cameră preliminară constituie anexa 2 la prezenta 

hotărâre. 

 Planificarea de permanenţă în materie civilă constituie anexa 3 la prezenta hotărâre. 

 

VII. Planificarea zilnică a desfăşurării activităţii de judecată a completelor constituite în cursul 

fiecărei săptămâni, pentru anul 2016 (cu excepţia perioadei vacanţei judecătoreşti), va fi 

următoarea: 

 

- LUNI:  completele de judecată  C10 şi CC10 - judecător Florincaş Gheorghiţa;  

  completele de judecată C4 şi CC4 - judecător stagiar Cărpinean Cristiana-Camelia. 

- MARŢI:  completele de judecată C9 şi CC9 - judecător Vlase Gheorghe;  

  completul de judecată C8 - judecător Cozi Adina 

- MIERCURI: completele de judecată C5 şi CC5 - judecător Corduneanu Niculina 

  completele de judecată C6 şi CC6 - judecător stagiar Ionaş Petru 

- JOI:   completele de judecată C1, CC1 şi C4 penal - judecător Costantea Raveca Loredana 

  completul de judecată C7 - judecător Trandafir Gabriela 

- VINERI: completul de judecată C2 şi CC2 - judecător Herciu Cristina Daniela 

 

 Şedinţele în care se soluţionează cauze în camera de consiliu în materie civilă şi respectiv în 

camera de consiliu în procedura de cameră preliminară, pot fi fixate de judecătorii titulari ai 

completelor şi în alte zile din săptămână.  

  

VIII. În situaţia desfiinţării unui complet, toate cauzele acestuia, inclusiv cele suspendate, vor fi 

repartizate prin sistemul ciclic, celorlalte complete ale instanţei, competente să judece în materia 

respectivă, conform prevederilor din ROI. 
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IX. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa celor interesaţi, se comunică Tribunalului Hunedoara – 

Biroul Informatică iar un extras  se publică pe pagina de internet a instanţei. 

 

 

COLEGIUL DE CONDUCERE: 

 

PREŞEDINTE:  judecător TRANDAFIR GABRIELA – Preşedinte Judecătorie 

 

MEMBRII: judecător FLORINCAŞ GHEORGHIŢA 

 

  Judecător HERCIU CRISTINA-DANIELA 


