
 

 

 
 
 

EXTRAS  
din  

HOTĂRÂREA  nr.  26 
a Colegiului de Conducere al Curţii de Apel Suceava 

din  11 decembrie 2015  
 

Colegiul de conducere al Curţii de Apel Suceava, convocat şi întrunit în şedinţa din 
11 decembrie 2015, în conformitate cu dispoziţiile art. 10 lit. m şi art. 25 al. 2 şi al. 3 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 datele statistice privind volumul de activitate şi complexitatea cauzelor 
celor două secţii formate ca urmare a separării Secţiei a II-a civilă şi de contencios 
administrativ şi fiscal în perioada ce a urmat înfiinţării celor două noi secţii, Colegiul de 
conducere va hotărî repartizarea la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a celor trei 
posturi de judecător cu care a fost redusă schema de judecători a Secţiei a II-a civilă. 
 Referitor la solicitarea Secţiei penale de mărire a numărului de judecători, Colegiul 
de conducere, având în vedere şi faptul că schema de judecători a acestei secţii a fost 
mărită cu un post începând cu 1 ianuarie 2016, apreciază că, pentru luarea unei hotărâri în 
acest sens este necesară evaluarea situaţiei secţiei după această dată, raportat la noua 
schemă de judecători, sens în care va demara un program de evaluare privind evoluţia 
volumului de activitate şi necesităţile secţiei penale, ale cărui prime concluzii vor fi 
analizate la finele primului trimestru al anului 2016.  
 De asemenea, Colegiul constatând că toţi judecătorii de la Secţia a II-a civilă sunt 
specializaţi în materie de contencios administrativ şi fiscal, va solicita acestora să 
formuleze eventualele opţiuni de a-şi desfăşura activitatea la Secţia de contencios 
administrativ şi fiscal, precum şi C.V.-uri din  care să rezulte traseul profesional. 

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

 
 Art. 1 Repartizarea la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a celor trei posturi 
de judecător cu care a fost redusă schema de judecători a Secţiei a II-a civilă. 
 Având în vedere că toţi judecătorii Secţiei a II-a civilă sunt specializaţi în materie de 
contencios administrativ şi fiscal, li se va solicita să-şi exprime, până la data de 11 ianuarie 
2016, eventualele opţiuni de a-şi desfăşura activitatea la Secţia de contencios 
administrativ şi fiscal, precum şi să depună la secretariatul Colegiului de conducere C.V.-
uri din care să rezulte traseul profesional. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi publicată pe pagina de intranet a Curţii de Apel 
Suceava. 
 

Judecător Maria ANDRIEŞ 
Preşedintele Curţii de Apel Suceava 


