
 
 

EXTRAS din 
 
 

HOTĂRÂREA  nr.  18 
a Colegiului de Conducere al Curţii de Apel Suceava 

din  3 octombrie 2014  
 
 
 

Colegiul de conducere al Curţii de Apel Suceava, convocat şi întrunit în şedinţa din 
3.10.2014, în conformitate cu dispoziţiile art. 10 lit. m şi 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,  

Având  în vedere Hotărârea nr. 813 din 26.08.2014 a Consiliului Superior al Magistraturii – 
Secţia pentru judecători, prin care s-a desfiinţat Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal din cadrul Curţii de Apel Suceava şi s-au înfiinţat Secţia a II-a civilă şi Secţia de contencios 
administrativ şi fiscal, precum şi Ordinul Ministerului Justiţiei nr. 3356/C din 25.09.2014, prin care s-
a modificat Statul de funcţii al Curţii de Apel Suceava, prin transformarea unui post vacant de 
judecător în post de preşedinte de secţie şi disp. art. 22 alin. 1 şi art. 2 lit. b din Regulamentul de 
ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, Colegiul de conducere va stabili componenţa secţiilor 
nou înfiinţate, 

Văzând propunerea formulată de preşedintele Curţii de Apel Suceava privind delegarea 
doamnei judecător Surdu Oana în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civilă şi a doamnei judecător 
Popescu Doina în funcţia de preşedinte al Secţiei de contencios administrativ şi fiscal pentru o 
perioadă de 6 luni sau până la ocuparea funcţiei prin numire, în condiţiile legii, precum şi dispoziţiile 
art. 14 pct. (6) din Regulamentul privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, 
delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în funcţii de conducere, precum şi 
numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător, aprobat prin 
Hotărârea nr. 193 din 9 martie 2006 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

Văzând Decizia nr. 199 din 2.10.2014 a Președintelui Curţii de Apel Suceava, prin care a fost 
desemnată doamna judecător Surdu Oana să exercite atribuţiile aferente funcţiei de preşedinte al 
Secţiei a II-a civilă, iar doamna judecător Popescu Doina a fost desemnată să exercite atribuţiile 
funcţiei de preşedinte al Secţiei de contencios administrativ şi fiscal, precum şi dispoziţiile art. 10 
alin. 1 lit. e, alin. 2 din Regulament, Colegiul de conducere o va aproba, 

Văzând propunerea preşedintelui Secţiei I civilă ca pentru perioada în care în şedinţele de 
judecată ale C3R şi C3RP doamna judecător Marcu Maria Cătălina va fi înlocuită prin rotaţie de 
ceilalţi judecători ai secţiei, acestea să fie prezidate, prin rotaţie, de ceilalţi doi membri (stabili) ai 
completului şi şedinţele de judecată ale C3A să fie prezidate de domnişoara judecător Anton 
Ştefania Fulga (membru stabil al completului), iar procedura prealabilă în dosarele înregistrate sub 
incidenţa NCPC se va realiza de către membrii stabili ai completelor respective şi în lipsa acestora, 
de către preşedintele secţiei, respectiv înlocuitorul acestuia, având în vedere dispoziţiile art. 22 alin. 
2 lit. d din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, Colegiul urmează a stabili 



de principiu procedura de urmat în cazul în care se apelează la judecătorii din planificarea de 
permanenţă.  

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 

Art. 1  Cele 21 posturi de judecător existente la nivelul Secţiei a II-a civilă, de contencios 
administrativ şi fiscal vor fi repartizate celor 2 secţii nou înfiinţate, după cum urmează: 

- 10 posturi de judecător pentru Secţia a II-a civilă;  
-  11 posturi de judecător pentru Secţia de contencios administrativ şi fiscal.  
 
Art. 2. Stabileşte componenţa Secţiei a II-a civilă a Curţii de Apel Suceava, care va cuprinde 

următorii judecători: Andrieş Maria, Apostol Iordăchioaia Ionuţ, Florariu Gabriel, Mitrea Muntean 
Daniela, Nastasi Dorina, Raţă Gabriela, Surdu Oana, Temneanu Cătălin, Timofte Cristina şi Turculeţ 
Ana-Maria. 

Art. 3  Stabileşte componenţa Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel 
Suceava, care va cuprinde următorii judecători: Galan Marius, Grapini Carmen, Grosu Cristinel, 
Mihalciuc Lilioara, Popescu Doina, Sas Remus, Stănescu Amalia, Topalea Kalinca, Vinţilă Narcisa şi 
Grigorean Diana (începând cu data de 1 dec. 2014).  

Art. 4 Avizează favorabil propunerile Preşedintelui Curţii de Apel Suceava de delegare a  
doamnei judecător Surdu Oana în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civilă şi a doamnei judecător 
Popescu Doina în funcţia de preşedinte al Secţiei de contencios administrativ şi fiscal, pentru o 
perioadă de 6 luni sau până la ocuparea funcţiei prin numire, în condiţiile legii.  

Art. 5 Aprobă decizia nr. 199 din 2.10.2014 a Președintelui Curţii de Apel Suceava (anexa 1). 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Art. 7  Prezenta hotărâre va fi publicată pe pagina internă a Curţii de Apel Suceava. 
 
Suceava, 3 octombrie 2014. 

 
 
 

Judecător Maria Andrieş 
Preşedinte al Curţii de Apel Suceava 

 


