
EXTRAS DIN  

HOTĂRÂREA  nr.  6 

a Colegiului de Conducere al Curţii de Apel Suceava 

din  1 aprilie 2014 

 

Colegiul de conducere al Curţii de Apel Suceava, convocat şi întrunit în şedinţa din 1 aprilie 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 dispoziţiile art. 22 alin. 2 lit. b, precum şi faptul că la Curtea de Apel Suceava există un post de 

judecător care nu este repartizat niciunei secţii, fiind ocupat de domnul judecător Aparaschivei Adrian, care îşi 

desfăşoară activitatea în cadrul secţiei penale pe perioada în care domnul judecător Dumitrescu Iulius Cezar 

nu poate participa la şedinţe de judecată datorită stării sănătăţii, Colegiul de conducere, analizând situaţia 

privind volumul de activitate al secţiilor curţii, va repartiza postul menţionat la Secţia a II-a civilă de 

contencios administrativ şi fiscal, urmând a dispune delegarea domnului judecător Aparaschivei Adrian la 

secţia penală, pe perioada incapacităţii domnului judecător Dumitrescu Iulius Cezar de a participa la şedinţe 

de judecată,  

Având în vedere dispoziţiile 22 alin. 2 lit. d din Regulament, precum şi propunerea formulată de preşedintele 

Secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, privind modificarea componenţei completului de 

judecată C3RCONT, prin înlocuirea doamnei judecător Topalea Kalinca, care se va afla în concediu prenatal,  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art. 1 Repartizează la Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal postul de judecător ocupat de 

domnul judecător Aparaschivei Adrian Valentin. 

Domnul judecător Aparaschivei Adrian Valentin va fi delegat la Secţia penală şi pentru cauze cu 

minori pe perioada în care domnul judecător Dumitrescu Iulius Cezar nu poate participa la şedinţe de 

judecată datorită stării sănătăţii. 

Art. 2 Aprobă propunerea preşedintelui Secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal privind 

modificarea componenţei completului de judecată C3RCONT, pentru şedinţele din 8 aprilie 2014,  5 mai 2014,  

13 mai 2014, 2 iunie 2014 şi 17 iunie 2014, astfel cum a fost formulată (anexa 1). 

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

Suceava, 1 aprilie 2014. 

 

Judecător Maria Andrieş 

Preşedinte al Curţii de Apel Suceava 

 


