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EXTRAS  

din 
HOTĂRÂREA  nr.  11 

a Colegiului de Conducere al Curţii de Apel Suceava 
din  4 iunie 2015 

 
Colegiul de conducere al Curţii de Apel Suceava, convocat şi întrunit în şedinţa din 4 iunie 

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 a II-a civilă privind componenţa 
completelor de judecată care vor funcţiona pe perioada vacanţei judecătoreşti 2015 şi planificarea 
de permanenţă pe perioada vacanţei judecătoreşti, 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, 

Văzând propunerea preşedintelui Secţiei I civilă privind judecătorii care o vor înlocui pe 
doamna judecător Marcu Maria Cătălina, aflată în şedinţele de judecată programate în perioada 
septembrie – octombrie 2015, precum şi dispoziţiile art. art. 22 alin. 2 lit. d din Regulament, 
 Analizând propunerile formulate de preşedintele Secţiei de contencios administrativ şi 
fiscal privind componenţa completelor de recursuri începând cu data de 1 septembrie 2015, 
înfiinţarea unui nou complet de apeluri începând aceeaşi dată şi stabilirea componenţei acestuia, 
planificarea de permanenţă a judecătorilor pentru lunile septembrie şi octombrie 2015 şi lista 
cauzelor urgente care urmează să fie soluţionate pe timpul vacanţei judecătoreşti 2015, 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 a II-a civilă privind componenţa 
completelor de judecată care vor funcţiona pe perioada vacanţei judecătoreşti 2015 şi planificarea 
de permanenţă pe perioada vacanţei judecătoreşti, conform anexelor 1 şi 2 care fac  parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Art. 4 Aprobă propunerea preşedintelui Secţiei I civilă privind judecătorii care o vor înlocui 
pe doamna judecător Marcu Maria Cătălina în şedinţele de judecată programate în perioada 
septembrie – octombrie 2015, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din hotărâre. 

 
Art. 5 Aprobă propunerea preşedintelui Secţiei de contencios administrativ şi fiscal şi în 

consecinţă: 
- Stabileşte componenţa completelor de judecată de recurs care vor funcționa în cadrul 

Secţiei de contencios administrativ şi fiscal începând cu 1 septembrie 2014 conform anexei 
nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu precizarea că al treilea judecător 
în completul C3R/C3RT va fi desemnat, prin rotaţie, dintre judecătorii Secţiei a II-a civilă, iar 
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încărcătura completului C3R/C3RT va fi de ½ din volumul de activitate al celorlalte 
complete de recurs ale secţiei. 

- Aprobă înfiinţarea unui nou complet de apeluri în cadrul Secţiei şi stabileşte  componenţa 
acestuia: C5A – Grigorean Diana – Nechita Maricel. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Prezenta hotărâre va fi publicată pe pagina de intranet a Curţii de Apel Suceava. 
  
Suceava, 4 iunie 2015 

 
Judecător Maria ANDRIEŞ 

Preşedinte al Curţii de Apel Suceava 

 
 


