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ROMÂNIA 

JUDECĂTORIA PLOIEŞTI 

JUDEŢUL PRAHOVA 

COLEGIUL DE CONDUCERE 

 

HOTĂRÂREA NR.24 
din 28 noiembrie 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 

28 noiembrie 2016, astfel cum au fost cuprinse în procesul verbal încheiat de secretariatul 

colegiului de conducere,     

                                        HOTĂRĂŞTE : 

 

ART.1 : Aprobă cererea judecătorilor din cadrul Secţiei Civile a Judecătoriei 

Ploieşti privind repartizarea domnilor judecători Iorga Dragoş Adrian şi Nedelcu Nicolae, 

în cadrul Secţiei Civile. 

 

ART.2 : Aprobă cererea domnului  judecător Iorga Dragoş Adrian, privind 

repartizarea în cadrul Secţiei Civile. 

 

ART.3 : Respinge cererea domnului judecător Nedelcu Nicolae, privind 

repartizarea în cadrul Secţiei Penale. 
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ART.4 : Repartizează pe  domnii  judecători Iorga Dragoş Adrian şi Nedelcu 

Nicolae, în cadrul Secţiei Civile, începând cu data de 1 decembrie 2016, dat fiind 

vacantarea completurilor MF 2 şi CIV 3. 

 

ART.5 : Dispun schimbarea titularilor completurilor ce se vor vacanta începând 

cu data de 1 decembrie 2016 în cadrul Secţiei Civile, prin tragere la sorţi, prin preluarea 

în integralitate a dosarelor aflate pe rolul acestora, inclusiv dosarele pentru care s-a 

dispus suspendarea judecăţii, după cum urmează  :  

- completurile MF 2, MF 2 IE, MF 2 PJ - titular domnul judecător Iorga 

Dragoş Adrian; 

- completurile CIV 3, CIV 3 IE, CIV 3 PJ - titular domnul judecător Nedelcu 

Nicolae. 

 

ART.6 : Aprobă planificarea de permanenţă a şedinţelor de  judecată din cadrul 

Secţiei Penale, pentru perioada ianuarie – iunie 2017, iar pentru luna iunie 2017,  astfel 

cum a fost modificată ca urmare a declarării zile de 1 iunie 2017 ca fiind zi liberă, astfel 

cum a fost întocmită de preşedintele Secţiei Penale. 

 

ART.7 : Aprobă planificarea de permanenţă a şedinţelor de drepturi şi libertăţi 

pentru perioada 05.12.2016 – 02.01.2017, astfel cum a fost întocmită de preşedintele 

Secţiei Penale. 

 

ART.8 : Aprobă planificarea de permanenţă a judecătorilor delegaţi la Biroul 

Executări Penale, pentru perioada 05.12.2016 – 02.01.2017, astfel cum a fost întocmită 

de preşedintele Secţiei Penale. 

 

Data astăzi, 28 noiembrie 2016. 
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MEMBRII ÎN COLEGIUL DE CONDUCERE 

   

 

 

Preşedinte STANCA ZENOVIA 

 

 

_______________________ 

judecător ALEXE GEORGE     

                             

________________________ 

Judecător CHELARU CRISTINA ________________________ 

 

judecător ENE ALIN VASILE 

 

 

_________________________  

judecător  GOLOIU ION 

 

  ________________________ 

 

 


