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EXTRAS  

din 
HOTĂRÂREA  nr.  10 

a Colegiului de Conducere al Curţii de Apel Suceava 
din  19 mai 2015 

 
 

Colegiul de conducere al Curţii de Apel Suceava, convocat şi întrunit în şedinţa din 19 mai 
2015, în conformitate cu dispoziţiile art. 10 lit. m şi art. 25 al. 2 din Regulamentul de ordine 
interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea nr. 387/2005 a Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii, cu modificările şi completările ulterioare, 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Analizând propunerile formulate de preşedintele Secţiei penale şi pentru cauze cu minori şi 
preşedintele Secției I civilă privind înfiinţarea completelor de vacanţă şi stabilirea componenţei 
acestora, stabilirea tipurilor de cauze ce se judecă de completele de vacanţă şi planificarea de 
permanenţă  a judecătorilor, în temeiul dispoziţiilor art. 22 alin. 2 lit. c, art. 100 şi art. 98 alin. 5 din 
Regulament, Colegiul urmează a le aproba, astfel cum au fost formulate, 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Art.2 Aprobă propunerea formulată de preşedintele Secţiei penale şi pentru cauze cu 
minori şi în consecinţă: 

- înfiinţează completele de vacanţă de apeluri şi stabileşte componenţa acestora după cum 
urmează: C1A – judecători Bratu Ileana şi Hetriuc Laurenţiu Marius şi C2A  – judecători Biciuşcă 
Ovidiu şi Nechifor Veta; completurile de vacanţă vor funcţiona în luna august 2015 şi vor judeca 
doar cauzele în care există măsuri preventive luate faţă de inculpaţi, precum şi cele în care a 
intervenit un acord de mediere, indiferent de obiectul cauzei; 

- pentru perioada 1.08.2015 - 31.08.2015 vor fi activate completele de judecată C6DL, 
C6CDL şi C6CPP (titular - judecător Ovidiu Biciuşcă), urmând ca dosarele iniţial repartizate acestor 
complete să fie soluționate în continuare de acestea şi după inactivarea lor; 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Art. 3 Aprobă propunerea formulată de preşedintele Secţiei I civilă şi în consecinţă: 
- înfiinţează completele de vacanţă şi stabileşte componenţa acestora, precum şi 

planificarea de permanenţă pentru perioada vacanţei judecătoreşti, conform propunerii formulate 
în anexa nr. 3; 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prezenta hotărâre va fi publicată pe pagina de intranet a Curţii de Apel Suceava. 
 Suceava, 19 mai 2015 

 
 

Judecător Maria ANDRIEŞ 
Preşedinte al Curţii de Apel Suceava 

 


