
 
 
 

EXTRAS din 
HOTĂRÂREA  nr. 24 

a Colegiului de Conducere al Curţii de Apel Suceava 
din  2 octombrie 2013  

 
 

Colegiul de conducere al Curţii de Apel Suceava, convocat la data de 1 octombrie 
2013 prin adresa nr. 1366/A/2013  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, întrunit în şedinţa din 2 octombrie 2013, 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Apreciind că, în raport de volumul de activitate al judecătorilor de la Secţia I civilă şi 

Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi încărcătura pe judecător, precum şi 
numărul mare al dosarelor în materia taxei de poluare aflat pe rolul instanţei se impune, în 
vederea creşterii operativităţii soluţionării cauzelor şi a echilibrării volumului de activitate al 
judecătorilor de la cele două secţii, înfiinţarea  în cadrul Secţiei a II-a civilă, de contencios 
administrativ şi fiscal, a unor complete de judecată formate din judecători de la Secţia I civilă  
care să soluţioneze dosare în materia taxei de poluare,  

Văzând dispoziţiile art. 22 alin. 2 lit. b) şi c) din Regulamentul de ordine interioară al 
instanţelor judecătoreşti şi propunerile formulate de președintele Secției I civilă,  

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Art. 2 Înfiinţează în cadrul Secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, 

patru noi complete de judecată care vor soluţiona exclusiv cauze în materia taxei de poluare, 
din care trei vor fi formate din judecători de la Secţia I civilă, având componenţa pe structura 
completelor de recursuri existente la secţie, şi al patrulea complet format din președintele 
instanţei şi preşedinţii Secţiilor I civilă şi a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal. 

 
Art. 3 Prezenta hotărâre va fi publicată pe pagina internă a Curţii de Apel Suceava. 
 
Suceava, 2 octombrie 2013 
 
 

Judecător Maria Andrieş 
Preşedinte al Curţii de Apel Suceava 


