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ROMÂNIA 

JUDECĂTORIA PLOIEŞTI 

JUDEŢUL PRAHOVA 

COLEGIUL DE CONDUCERE 

 

HOTĂRÂREA NR.11 
din 18 aprilie 2016 

 

E X T R A S  

 

 

Colegiul de conducere, 

In temeiul art.18 şi art.19 din Regulamentul de Ordine Interioară al Instanţelor 

Judecătoreşti aprobat prin Hotărârea nr.1375/2015 a Consiliului Superior al Magistraturii, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

În conformitate cu dispoziţiile art.23 din Regulamentul de Ordine Interioară al 

Instanţelor Judecătoreşti aprobat prin Hotărârea nr.1375/2015 a Consiliului Superior al 

Magistraturii, cu modificările şi completările ulterioare;  

Luând act de consemnările dezbaterilor din şedinţa colegiului de conducere din 

data 18 aprilie 2016, astfel cum au fost cuprinse în procesul verbal încheiat de 

secretariatul colegiului de conducere,     

 

                                        HOTĂRĂŞTE : 

ART.1 : … 

ART.2 : … 

ART.3 : … 

ART.4 : … 

 ART.5 : Începând cu data de 19 aprilie 2016, înfiinţează completurile de 

executare din cadrul Secţiei Penale, respectiv :  

- PENAL 1 – EX – titular CHIHAIA GABRIELA NICOLETA 

- PENAL 2 – EX – titular GOLOIU ION 

- PENAL 4 – EX – titular CRUCERU CĂTĂLINA 

- PENAL 5 – EX – titular ZAMFIRESCU ANCA CORINA 
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- PENAL 6 – EX – titular SURDULEAC VALERIA MARIA 

- PENAL 7 – EX – titular RADU MONICA RAISA 

- PENAL 8 – EX – titular PARASCHIV DIANA NICOLETA,  

completuri ce nu vor avea stabilit un punctaj maxim cumulat.  

Alocă tuturor completurilor de executare din cadrul Secţiei Penale (PENAL  

EX), nou înfiinţate, obiectele :  

- cerere de eşalonare a amenzii penale (art.599 alin.2 N.c.p.p.) – cod 2970,  

- desemnarea persoanei care îl va supraveghea pe minor (art.67 alin.3 şi art.68 alin.5 

Legea 253/2013) – cod 2643,  

- plângerea împotriva deciziei consilierului de probaţiune (art.17 Legea 253/2013) – 

cod 2649, 

- stabilirea programului zilnic al minorului (art.69 Legea 253/2013) – cod 2644, 

obiecte ce vor fi scoase din lista de obiecte a tuturor completurilor penale de bază.   

ART.6 : … 

ART.7 : … 

ART.8 : …  

Data astăzi, 18 aprilie 2016. 

 

 

 

MEMBRII ÎN COLEGIUL DE CONDUCERE 

 

 

preşedinte  STANCA ZENOVIA 

 

 

_______________________ 

judecător ALEXE GEORGE     

                             

________________________ 

Judecător BALACI MARIANA ROXANA ________________________ 
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judecător CHELARU CRISTINA 

 

 

________________________ 

judecător  OLTEANU SEBASTIAN 

 

________________________ 

 

 

 


