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HOTĂRÂREA  nr.  2 
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din  21 ianuarie 2015  
 
 

Colegiul de conducere al Curţii de Apel Suceava, convocat şi întrunit în şedinţa din 21 
ianuarie 2014, 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,  

Văzând dispoziţiile art. 98 alin. 31 din Regulament, precum şi propunerile formulate de 
preşedinţii secţiilor, Colegiul de conducere va stabili completele speciale pentru incompatibilităţi 
pentru anul 2015,  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Văzând cererea de amânare a luării în discuţie a solicitării domnului judecător Laurenţiu 

Hetriuc de trecere la Secţia de contencios administrativ şi fiscal, şi apreciind că se impune analizarea 
situaţiei repartizării posturilor de judecător pe secţii, 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Analizând propunerea formulată de preşedintele Secţiei de contencios administrativ şi fiscal 
privind planificarea şedinţelor de judecată şi planificarea de permanenţă pentru perioada martie – 
aprilie 2015 şi văzând dispoziţiile art. 98 alin. 5 din Regulament,  

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1  Stabileşte componenţa completelor speciale constituite conform art. 98 alin. 31 din 

Regulament pentru anul 2015, după cum urmează:  
- la Secţia penală şi pentru cauze cu minori, completele speciale vor fi constituite din 

judecătorii: Maria Andrieş, Catrinel Andrieş şi Ştefania Anton, care vor fi înlocuite în caz de 
incompatibilitate sau absenţă de doamna judecător Oana Ciută. 

- la Secţia I civilă completele speciale care vor judeca în materie civilă vor fi completele de la 
Secţia a II-a civilă, cauzele urmând a se repartiza ciclic între acestea, iar completele speciale care vor 
judeca în materia litigiilor de muncă şi asigurărilor sociale vor fi completele Secţiei de contencios 
administrativ şi fiscal;  

- la Secţia a II-a civilă completele speciale vor fi următoarele complete de la Secţia I civilă, 
cauzele urmând a se repartiza ciclic între acestea: 

 - pentru completele de apel: C1A civ (Vasile Laura şi Dumitraş Daniela) şi  C4A 
civ (Coşman Gheorghie şi Ciută Eugenia). În caz de incompatibilitate sau  absenţă vor fi înlocuiţi de 
judecătorii Marcu Maria  Cătălina şi Plăcintă Dochiţa. 

 - pentru completele de recurs: C1R civ (Vasile Laura, Dumitraş Daniela,  Plăcintă 
Dochiţa) şi C3R civ (Coşman Gheorghie, Ciută Eugenia, Marcu Maria  Cătălina) 

- la Secţia de contencios administrativ şi fiscal completele speciale vor fi constituite din 
judecătorii Raţă Gabriela, Temneanu Cătălin, Nastasi Dorina şi Turculeţ Ana-Maria. 
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Art. 2 Amână discutarea cererii formulate de domnul judecător Laurenţiu Hetriuc de mutare 
la Secţia de contencios administrativ şi fiscal. 

La următoarea şedinţă ce colegiu se va analiza repartizarea posturilor de judecător pe secţii. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Art. 5 Aprobă planificarea şedinţelor de judecată şi planificarea de permanenţă la Secţia de 

contencios administrativ şi fiscal pentru perioada martie – aprilie 2015, conform anexei nr. 2 care 
face parte integrantă din prezenta. 

 
Prezenta hotărâre va fi publicată pe pagina de intranet a Curţii de Apel Suceava. 
 
Suceava, 21 ianuarie 2015 

 
 

Judecător Maria Andrieş 
Preşedinte al Curţii de Apel Suceava 

 


