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Colegiul de conducere al Curţii de Apel Suceava, convocat şi întrunit în şedinţa din 
3 februarie 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,  

………………………………………………………………………………………………………………………… 
Având în vederea faptul că domnul judecător Laurenţiu Hetriuc a renunţat la 

cererea formulată privind mutarea la Secția de contencios administrativ şi fiscal, Colegiul 
de conducere va lua act de renunţarea domnului judecător. Totodată, conform art. 22 
alin. 2 lit. d, va repartiza pe domnul judecător Maricel Nechita la Secţia de contencios 
administrativ şi fiscal a Curţii, unde există postul vacant de judecător, 

Cu privire la repartizarea posturilor de judecător pe secţii, Colegiul de conducere 
consideră oportună amânarea luării unei hotărâri până la reanalizarea situației volumului 
de activitate la sfârșitul semestrului I/2015, 

Analizând cererea formulată de domnul judecător Cristinel Grosu, pe care o 
consideră întemeiată, văzând şi dispoziţiile  art. 22 alin. 2 lit. d din Regulament, Colegiul de 
conducere va aproba înlocuirea acestuia în şedinţele de judecată din data de 11 februarie 
2015 cu doamna judecător Diana Grigorean, 

Văzând propunerea formulată de președintele Secţiei I civilă, precum şi dispoziţiile 
art. 98 alin. 5 din Regulament, Colegiul de conducere va aproba planificarea de 
permanenţă a judecătorilor pentru perioada 31 martie 2015 – 25 iunie 2015. 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

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

 
Art. 2  Ia act de renunţarea domnului judecător la cererea de mutare la Secţia de 

contencios administrativ şi fiscal. 
Domnul judecător Maricel Nechita va fi repartizat începând cu data de 15 februarie 

2015 la  Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Suceava. 
 
Art. 3 Amână luarea unei hotărâri cu privire la repartizarea posturilor de judecător 

în cadrul secţiilor Curţii de Apel Suceava până la sfârşitul semestrului I/2015.  
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Art. 4 Aprobă înlocuirea domnului judecător Cristinel Grosu în şedinţele de 
judecată de recursuri din data de 11 februarie 2015 cu doamna judecător Diana 
Grigorean. 

 
 Art. 5 Aprobă planificarea de permanenţă a judecătorilor Secţiei I civilă pentru 
perioada 31 martie – 25 iunie 2015, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 
Art. 6 Prezenta hotărâre va fi publicată pe pagina de intranet a Curţii de Apel 

Suceava. 
 
Suceava, 3 februarie 2015 

 
 
 

Judecător Maria ANDRIEŞ 
Preşedinte al Curţii de Apel Suceava 

 


