
 
 
 
 

EXTRAS din 
 

HOTĂRÂREA  nr.  14 
a Colegiului de Conducere al Curţii de Apel Suceava 

din  4 iulie 2014  
 
 

Colegiul de conducere al Curţii de Apel Suceava, convocat şi întrunit în şedinţa din 4 iulie 2014, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 10 lit. m, art. 25 alin. 2, 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,  

Văzând propunerile formulate de preşedintele Secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal cu privire la înlocuirea doamnei judecător Raţă Gabriela în planificarea de permanenţă din 
4.08.2014, cu doamna judecător Andrieş Maria, precum şi la planificarea şedinţelor de judecată şi 
planificarea de permanenţă pentru luna noiembrie 2014, având în vedere dispoziţiile art. 98 alin. 5 din 
Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, Colegiul urmează a le admite, astfel cum 
au fost formulate, 

Având în vedere Decizia nr. 142 din 3 iulie 2014 a Președintelui Curţii de Apel Suceava privind 
modificarea deciziei nr. 120 din 29 mai 2014 şi desemnarea judecătorilor care vor înlocui preşedintele 
Secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal în perioada vacanţei judecătoreşti 2014, precum şi 
dispoziţiile art. 10 alin. 1 lit. e şi alin. 2 din Regulament, Colegiul urmează a aproba decizia, 

Având în vedere propunerea președintelui instanţei pentru desfiinţarea Secţiei a II-a civilă, de 
contencios administrativ şi fiscal şi înfiinţarea Secţiei a II-a civilă şi a Secţiei de contencios administrativ şi 
fiscal, precum şi disp. art. 22 alin. 2 lit. a din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti 
rap. la art. 41 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, Colegiul urmează a sesiza secţia 
pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, cu privire la  înfiinţarea celor două secţii; 

Având în vedere propunerea doamnei preşedinte a Secţiei penale şi pentru cauze cu minori  
privind substituirea acesteia în perioada concediului de odihnă, precum şi dispoziţiile art. 26 alin. 1 lit. g 
din Regulament, Colegiul urmează a aproba programarea aşa cum a fost formulată, 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Art. 2. Aprobă propunerile formulate de preşedintele Secţiei a II-a civilă, de contencios 

administrativ şi fiscal cu privire la înlocuirea doamnei judecător Raţă Gabriela în planificarea de 
permanenţă din 4.08.2014, cu doamna judecător Andrieş Maria, precum şi la planificarea şedinţelor de 
judecată şi planificarea de permanenţă pentru luna noiembrie 2014,  conform anexei nr. 1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3.  Avizează Decizia nr. 142 din 3 iulie 2014 a Președintelui Curţii de Apel Suceava privind 
modificarea deciziei nr. 120 din 29 mai 2014 şi  judecătorii care vor înlocui preşedintele Secţiei a II-a civilă, 
de contencios administrativ şi fiscal în perioada vacanţei judecătoreşti 2014. 



Art. 9.  Avizează propunerea doamnei preşedinte a Secţiei penale şi pentru cauze cu minori privind 
substituirea acesteia în perioada concediului de odihnă, după cum urmează: 

 - în perioada 14-27 iulie 2014 şi 1-7 septembrie 2014 - doamna judecător Andronic Tatiana Luisa; 
  - în perioada 28 iulie - 3 august 2014 - doamna judecător Frunză Sanda; 
  - în perioada 4 - 10 august 2014 - doamna judecător Androhovici Daniela; 
  - în perioada 18 - 24 august 2014 - domnul vicepreşedinte Biciuşcă Ovidiu;  
  - în perioada 25-31 august 2014 - domnul judecător Aparaschivei Adrian. 
 
Art. 10. Prezenta hotărâre va fi publicată pe pagina internă a Curţii de Apel Suceava. 
 
Suceava, 4 iulie 2014 

 
 
 
 
 

Judecător Maria Andrieş 
Preşedinte al Curţii de Apel Suceava 

 


