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Nr. 338/Ad/25.04.2013       
 

HOTĂRÂREA NR. 4 
                        din  25 aprilie 2013 
 

Ordinea de zi: 
 
1. Stabilirea componenţei completelor colegiale pentru soluţionarea cererilor 

în anularea ordonanţelor de plată 
 
Se pune în discuţie suplimentarea  ordinii de zi în sensul luării în discuţie a  

repartizării domnului judecător Firca Cristian în cadrul uneia dintre secţiile 
Judecătoriei Arad, stabilirea completul pe care îl va prezida, sala şi ziua şedinţei de 
judecată, având în vedere  că i-a fost aprobată cererea de transfer de la Judecătoria 
Ineu la Judecătoria Arad, începând cu data de 01.05.2013. 

În unanimitate, toţi membrii colegiului sunt de acord cu introducerea acestui 
punct pe ordinea de zi. 
 În conformitate cu dispoziţiile art. 49, 52 alin. 1 din Legea nr. 304/2004 
privind organizarea judiciară şi cu dispoziţiile art. 22, lit. b, c din Hotărârea nr. 
387 din 22 septembrie 2005 a Consiliului Superior al Magistraturii pentru 
aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, 
Colegiul de conducere al Judecătoriei Arad, 
  

HOTĂRĂŞTE 
 
 

 1. Începând cu data de 01.05.2013 domnul judecător Firca Cristian îşi va 
desfăşura activitatea în cadrul Secţiei civile a Judecătoriei Arad, prezidând 
completul nr. 31, cu şedinţe de judecată în zilele de vineri, sala 147. 
 

2 .Având în vedere propunerea de compunere a completelor colegiale, 
formulată în scris de domnişoara judecător Haş Corina – Preşedintele Secţiei civile 
şi susţinută în cadrul şedinţei de colegiu, membrii colegiului sunt de acord cu  
înfiinţarea  acestor complete colegiale, în următoarea componenţă: 
 

1.)-Alunaru Cristian          CA10 
   -Branc Cosmin               CA19 
 
2.)-Mirea Cristiana            CA11 
   -Ciuban Doina                CA24 
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3.)-Oana Adina                  CA12 
    -Atanasescu Ana Maria CA21 
 
4.)-Botezatu Honoriu         CA13 
    -Şurtea Horia                  CA16 
 
5.)-Bradin Flavius              CA14 
   -Neagu Adrian                 CA17 
 
6.)-Debreni Camelia           CA22 
    -Bîscă Elena                   CA23 
 
7.)-Firca Cristian                 CA31 
    -Stepan Smaranda           CA27 
 
8.)-Coşoveanu Ramona      CA28 
    -Vinţieler Adina              CA29 
 
9.)-Arbonie Radu                CA15 
    -Bugarsky Ivan                CA19 

 
 

 Cererile în anularea ordonanţelor de plată se vor înregistra la fiecare 
judecător, va prezida cel căruia i s-a repartizat dosarul, va fi încunoştiinţat şi 
celălalt judecător care face parte din completul colegial, care va fi trecut  de către 
grefier în aplicaţia Ecris. 
 Completele colegiale vor fi notate cu CA. 
 
 

Prezenta se va comunica persoanelor interesate. 
 
 
Colegiul de conducere al Judecătoriei Arad:  
  
Jud. Bradin Virgiliu Flavius -  Pre şedinte Judecătoria Arad .……….............. 
Jud. Arbonie Radu – Vicepreşedinte Judecătoria Arad......…………........... 
Jud. Balaş Lucian –Preşedinte secţia penală......................................... 
Jud. Guttmann Cristian ................................................................................... 
Jud. Botezatu Honoriu..................................................................................... 
 


