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EXTRAS  
din 

HOTĂRÂREA  nr.  23 
a Colegiului de Conducere al Curţii de Apel Suceava 

din  26 noiembrie 2015  
 

Colegiul de conducere al Curţii de Apel Suceava, convocat şi întrunit în şedinţa din 26 
noiembrie 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,  

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Cu privire la propunerea preşedintelui Secţiei a II-a civilă privind componenţa completelor 

de judecată şi configurarea în aplicaţia Ecris a obiectelor alocate tipurilor de complete pentru anul 
2016, în conformitate cu dispoziţiile art. 22 alin. 2 lit. b^3 şi c din Regulament, Colegiul de 
conducere o va aproba, astfel cum a fost formulată; în ceea ce priveşte numărul punctelor de 
complexitate ataşat fiecărui tip de complet, Colegiul va stabili valoarea acestui parametru, la toate 
secţiile non-penale, la o dată ulterioară,  

Văzând propunerea preşedintelui Secţiei a II-a civilă privind planificarea de permanenţă a 
judecătorilor secţiei pentru luna ianuarie 2016, precum şi dispoziţiile art. 98 alin. 5 din 
Regulament, Colegiul de conducere o va aproba, astfel cum a fost formulată, 

Cu privire la propunerea președintelui Secţiei a II-a civilă privind lista judecătorilor care vor 
participa la şedinţele Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Suceava întregind 
componenţa completului C3R în luna ianuarie 2016, precum şi planificarea de permanenţă a 
acestora, Colegiul de conducere, în temeiul dispoziţiilor art. 22 alin. 2 lit. d şi art. 98 alin. 5 din 
Regulament, va aproba propunerea, astfel cum a fost formulată, 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Art. 2 Aprobă compunerea completelor de judecată ale Secţiei a II-a civilă pentru anul 
2016, astfel cum a fost propusă de președintele Secţiei în anexa 1. 
 Stabileşte obiectele din aplicaţia ECRIS alocate tipurilor de complete de la Secţia a II-a civilă, 
astfel cum se regăsesc în propunerea președintelui Secţiei (în anexa 1).  
 Colegiul de conducere va stabili numărul punctelor de complexitate ataşat fiecărui tip de 
complet într-o viitoare şedinţă, până la sfârşitul anului curent. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Art. 4 Aprobă planificarea judecătorilor Secţiei a II-a civilă în ședințele de judecată ale 

Secţiei de contencios administrativ şi fiscal, întregind componenţa completului C3R, în luna 
ianuarie 2016, conform anexei nr. 3, precum şi planificarea de permanenţă a acestora, conform 
anexei nr. 4. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Suceava, 26 noiembrie 2015 
 

Judecător Maria ANDRIEŞ 
Preşedintele Curţii de Apel Suceava 

 


