
 
EXTRAS din 

HOTĂRÂREA  nr. 29 
a Colegiului de Conducere al Curţii de Apel Suceava 

din  17 decembrie 2013  
 
 

 
Colegiul de conducere al Curţii de Apel Suceava, convocat la data de 16 decembrie 

2013 prin adresa nr. 1759/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 17 decembrie 2013, 

Văzând propunerile președintelui Secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal şi președintelui Secţiei penale şi pentru cauze cu minori privind componenţa 
completelor de judecată pentru anul 2014, precum şi dispoziţiile art. 22 alin. 2 lit. c din 
Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, Colegiul de conducere 
urmează a stabili componenţa completelor de judecată la aceste secţii, conform 
propunerilor formulate, 

Având în vedere dispoziţiile art. 3 din Hotărârea Colegiului de conducere al Curţii de 
Apel Suceava nr. 27 din 28 octombrie 2013, privind constituirea completelor speciale, în 
conformitate cu art. 98 alin. 31 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor 
judecătoreşti, precum şi lista completată de judecători cu privire la activitatea desfăşurată 
anterior în materie penală şi în materie de contencios administrativ, Colegiul va stabili 
componenţa completelor speciale menţionate, având în vedere criteriile prevăzute de art. 
98 alin. 31 şi art. 221 alin. 2 şi 3 din Regulament, 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1 Stabileşte componenţa completelor de judecată pentru anul 2014 la Secţia a 
II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, conform propunerii formulate de 
președintele Secţiei în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2 Stabileşte componenţa completelor de judecată pentru anul 2014  la Secţia 

penală şi pentru cauze cu minori, conform propunerii formulate de președintele Secţiei în 
anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 3 Stabileşte componenţa completelor speciale constituite conform art. 98 alin. 

31 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti pentru anul 2014 la 
Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal – specializarea contencios 
administrativ şi fiscal şi al Secţia penală şi pentru cauze cu minori, după cum urmează: 

În materie penală din componenţa completelor speciale vor face parte judecătorii: 
Maria Andrieş, Catrinel Andrieş şi Ştefania Anton, care vor fi înlocuiţi, în situaţii de 
incompatibilitate sau de absenţă, de doamna judecător Oana Ciută. 



În materie de contencios administrativ şi fiscal, din componenţa completelor 
speciale vor face parte judecătorii Oana Surdu, Gabriela Raţă, Cătălin Temneanu şi Ana 
Maria Turculeţ. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Art. 8 Prezenta hotărâre va fi publicată pe pagina internă a Curţii de Apel Suceava. 
 
Suceava, 17 decembrie 2013 
 
 
 

Judecător Maria Andrieş 
Preşedinte al Curţii de Apel Suceava 


