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HOTĂRÂREA NR.3/2015 
din data de 02.02.2015 

 
 Colegiul de conducere al Judecătoriei Hunedoara constituit potrivit art.21 din Regulamentul de ordine 
interioară al instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea CSM nr.387/2005 actualizată, compus din – 
preşedintele judecătoriei – judecător Trandafir Gabriela, judecător Florincaş Gheorghiţa şi judecător Herciu 
Cristina-Daniela, în şedinţa din data de 02.02.2015, cu unanimitate de voturi 
 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
I. Având în vedere Decretul nr.136/2015 al Preşedintelui României publicat în Monitorul Oficial 
nr.62/26.01.2015  prin care d-ra Cozi Adina a fost numită judecător la Judecătoria Hunedoara, în baza art.22 
alin.(2) lit.”b” şi lit.”c” din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti stabileşte compunerea şi 
componenţa completelor C3 şi CC3  începând cu data de 02.02.2015 astfel: 
 
-  completul C3 compus din judecător Cozi Adina soluţionează în şedinţă publică cauze în materie civilă, 
contencios administrativ şi fiscal, litigii cu profesioniştii şi minori şi familie, cu excepţia cererilor având ca obiect 
„anulare proces verbal de contravenţie” şi „plângere contravenţională”.  
 Număr maxim de dosare nou intrate / zi de repartizare va fi de 10, cu o complexitate cumulată de 70. 
 
-  completul CC3 compus din judecător Cozi Adina soluţionează în camera de consiliu cereri având ca 
obiect : investiri cu formula executorie, încuviinţarea executării silite, cereri de valoare redusă, cereri de ajutor 
public judiciar, reexaminare ajutor public judiciar, reexaminare anulare cerere, uzucapiune, divorţ acord, 
reexaminare taxe de timbru, reexaminare amendă judiciară, cerere de acordare personalitate juridică, cerere de 
îndreptare eroare materială, completare/lămurire dispozitiv, cerere de sechestru asigurator, cerere de abţinere 
recuzare, tutelă, curatelă, cerere de autorizare căsătorie minor, cerere de comisie rogatorie, cerere de evacuare 
(art.1033 şi urm.CPC), consfinţire acord de mediere, ordin de protecţie, cauţiune judiciară (art.1056 şi urm.CPC), 
autorizare intrare în încăperi (art.679 CPC). 
 Număr maxim de dosare nou intrate / zi de repartizare va fi de 10, cu o complexitate cumulată de 20. 
 
 
II.  Începând cu data de 02.02.2015 înfiinţează completul CDL7 complet de judecător de drepturi şi libertăţi 
- condus de d-na judecător Cozi Adina. 
 
 
III. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa personalului instanţei, se publică pe pagina de intranet, pe 
pagina de internet a instanţei,  se comunică Tribunalului Hunedoara – Biroul Informatică şi se îndosariază. 
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