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ROMÂNIA 

JUDECĂTORIA PLOIEŞTI 

JUDEŢUL PRAHOVA 

COLEGIUL DE CONDUCERE 

 

HOTĂRÂREA NR.1 
din 9 ianuarie 2017 

 

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 9 ianuarie 2017, astfel cum au fost cuprinse în procesul verbal încheiat de 

secretariatul colegiului de conducere,     

 

                                        HOTĂRĂŞTE : 

 

ART.1 : Aprobă cererea domnului judecător Nedelcu Nicolae şi dispun  

mutarea dumnealui din cadrul Secţiei Civile  în cadrul Secţiei Penale, începând cu data 

de 10 ianuarie 2017.  

 

ART.2 : … 
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ART.3 : Repartizează pe doamna  judecător Achim Ana Maria în cadrul Secţiei 

Civile a Judecătoriei Ploieşti, începând cu data publicării decretului de numire în 

Monitorul Oficial. 

 

ART.4 : Schimbă titularii completurilor :  

- CIV 3, CIV 3IE, CIV 3PJ - judecător Ştefan Ionela Claudia şi  

- PENAL 4, DL 4, EX 4 - judecător Nedelcu Nicolae,  

cu preluarea în integralitate a tuturor dosarelor aflate pe rolul acestora, inclusiv cele 

pentru care judecata a fost suspendată, începând cu data de 10 ianuarie 2017.  

 

ART.5 : …. 

 

ART.6 : Blochează şi exclud de la repartizare completurilor CIV 3, CIV 3IE, 

CIV 3PJ – titular judecător Ştefan Ionela Claudia şi PENAL 6, DL 6, EX 6 – titular 

judecător Codreş Gabriela Adelina, pe perioada în care doamnele judecător vor participa 

la cursurile de pregătire profesională, respectiv primul modul : 6 februarie – 17 martie 

2017 şi cel de al doilea modul : 8 mai – 16 iunie 2017. 

 

ART.7 : …. 

 

ART.8 : Începând cu ziua următoare publicării în Monitorul Oficial a 

decretelor de numire a judecătorilor ce au promovat examenul de capacitate :  

- desfiinţează completurilor :  

 IE 1 - titular judecător stagiar Achim Ana Maria 

 IE 2 – titular judecător stagiar Bădulescu Mihaela Roxana Ioana 

 IE 3 – titular judecător stagiar Ghebaură Mihaela 

 IE 4 – titular judecător stagiar Lică Mihaela Cristina 

 IE 5 - titular judecător stagiar Popa Irina 

- deblocă completurilor : 
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 ST 9 IE - titular judecător stagiar Teodorescu Oana 

 ST 10 IE - titular judecător stagiar Lungu Alexandra Andreea 

 ST 13 IE - titular judecător  stagiar Ungureanu Georgeta Ancuţa, 

completuri ce soluţionează cererile de : „investire cu formulă executorie„, „încuviinţare 

executare silită” şi „încuviinţarea executării silite în zile nelucrătoare” şi au alocat un 

punctaj maxim cumulat de 1025 puncte/an, urmând ca dosarele aflate pe rolul 

completurilor desfiinţate, ai căror titulari vor fi numiţi judecători în cadrul altor instanţe,  

să fie redistribuite de preşedintele secţiei civile.  

 

 Data astăzi, 9 ianuarie 2017. 

 

 

 

MEMBRII ÎN COLEGIUL DE CONDUCERE 

  

 

 

 

Preşedinte STANCA ZENOVIA 

 

 

_______________________ 

judecător ALEXE GEORGE     

                             

________________________ 

judecător CHELARU CRISTINA ________________________ 

 

judecător ENE ALIN VASILE 

 

 

_________________________  

judecător  GOLOIU ION 

 

 ________________________ 

 


