
 1 

ROMÂNIA 

JUDECĂTORIA PLOIEŞTI 

JUDEŢUL PRAHOVA 

COLEGIUL DE CONDUCERE 

 

HOTĂRÂREA NR.16 
din 30 iunie 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 

30 iunie 2016, astfel cum au fost cuprinse în procesul verbal încheiat de secretariatul 

colegiului de conducere,     

                                        HOTĂRĂŞTE : 

 

ART.1 : Repartizarea doamnei judecător Georgescu Ashemimry Violeta Elena 

în cadrul Secţiei Civile, începând cu data de 1 iulie 2016.  

 

ART.2 : Preluarea completurilor CIV 10, CIV 3 şi MF 2  de către doamnele 

judecător Iliescu Ana, Cîmpeanu Elisa Ana Maria şi Georgescu Ashemimry Violeta 

Elena, iar desemnarea să se facă  prin tragere la sorţi.  

 

ART.3 : … 

ART.4 : Schimbarea titularilor completurilor ce urmează a se vacanta la data de 

1 septembrie 2016, începând cu data de 1 iulie 2016, după cum urmează :  
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- completurile  CIV 3, CIV 3 IE, CIV 3 V - titular judecător Cîmpeanu Elisa 

Ana Maria 

- completurile  CIV 10, CIV 10 IE, CIV 10 V - titular judecător Iliescu Ana 

- completurile  MF 2, MF 2 IE, MF 2 V - titular judecător Georgescu 

Ashemimry Violeta Elena.  

Totodată, dispun ca activarea completurilor de vacanţă sus-menţionate, să se 

facă în funcţie de perioada concediilor de odihnă ale noilor titulari de complet.  

 

ART.5 : … 

 

ART.6 :  Doamnele judecător Lungu Alexandra Andreea, Ungureanu Georgeta 

Ancuţa şi Teodorescu Oana vor prelua câte un complet de judecător stagiar, dintre cele 

deja existente, începând cu data de 15 iulie 2016, urmând ca desemnarea să se facă prin 

tragere la sorţi. 

 

ART.7 : Schimbarea titularilor completurilor judecătorilor stagiari, începând cu 

data de 15 iulie 2016, după cum urmează :  

- completurile  ST 9, ST 9 IE - titular judecător stagiar Teodorescu Oana 

- completurile  ST 10, ST 10 IE - titular judecător stagiar Lungu Alexandra 

Andreea 

- completurile  ST 13, ST 13 IE - titular judecător  stagiar Ungureanu Georgeta 

Ancuţa.  

Totodată, dispun următoarele :  

- deblocarea completurilor ST 10, ST 10 IE, ST 9 IE şi ST 13 IE, începând cu 

data de 15 iulie 2016, având alocate aceleaşi obiecte şi punctaj maxim cumulat ca până 

acum; 

- desfiinţarea şi blocarea completurilor ST 11, ST 11 IE, ST 12 şi ST 12 IE, 

începând cu data de 15 iulie 2016,  iar dosarele aflate pe rolul acestora, se vor redistribui 

potrivit metodei ciclice celorlalte trei completuri de judecători stagiari 
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- modificarea planificării de permanenţă a şedinţelor de judecată începând cu 

data de 15.07.2016, în sensul că vor fi înlocuite :  

 doamna judecător Achim Ana Maria cu  doamna judecător Teodorescu 

Oana 

 doamna judecător Bădulescu Mihaela Roxana Ioana cu doamna 

judecător stagiar Lungu Alexandra Andreea 

 doamna judecător Popa Irina cu doamna judecător stagiar Ungureanu 

Georgeta Ancuţa.  

Urmare modificării planificării de permanenţă a şedinţelor de judecată, în 

perioada vacanţei judecătoreşti, în care judecătorul înlocuit şi nou desemnat titular de 

complet, lipseşte temporar din instanţă, să se aplice dispoziţiile art.110 alin 9 din 

Regulamentul de ordine interioară al instanţelor de judecată. 

- preşedintele Secţiei Civile, va proceda la redistribuirea dosarelor aflate pe 

rolul completurilor ST 11, ST 11 IE, ST 12 şi ST 12 IE, în data de 15 iulie 2016, potrivit 

metodei ciclice între cele trei completuri de judecători stagiari, astfel cum s-a dispus.  

ART.8 : … 

ART.9 : … 

ART.10 : … 

ART.11 : Desfiinţarea completului DEF 9 IE – titular judecător Cîmpeanu 

Elisa Ana Maria, începând cu data de 1 iulie 2016, întrucât doamna judecător a preluat 

completurile CIV 3, CIV 3 IE, CIV 3 V de la data de 1 iulie 2016. 

ART.12 : … 

 

Data astăzi, 30 iunie 2016. 
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MEMBRII ÎN COLEGIUL DE CONDUCERE 

   

 

 

preşedinte  STANCA ZENOVIA 

 

 

_______________________ 

judecător ALEXE GEORGE     

                             

________________________ 

Judecător BALACI MARIANA ROXANA ________________________ 

 

judecător CHELARU CRISTINA 

 

 

 

________________________ 

judecător  OLTEANU SEBASTIAN 

 

________________________ 

 

 


