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Nr. 445/Ad/11.06.2013 
 

HOTĂRÂREA NR. 6 
din  11 iunie 2013 

 
Ordinea de zi: 
 
1.)Desfiinţarea completului domnişoarei judecător  stagiar Tiriteu Luminiţa-

Daniela. 
2.)Completarea hotărârii nr. 5/24.05.2013 cu alte obiecte decât cele 

considerate urgente în aplicaţia ECRIS, care se vor judeca pe perioada vacanţei 
judecătoreşti, în materie civilă. 
 
 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; 
 Având în vedere cererile de concediu de odihnă şi de concediu de studiu a 
domnişoarei judecător stagiar Tiriteu Daniela-Luminiţa, faptul că după întoarcerea 
din concediu nu va mai fi necesar să judece cauze de judecător stagiar, 
 Având în vedere că pe lângă obiectele considerate urgente de aplicaţia Ecris 
mai există şi alte  cauze urgente care nu sunt menţionate astfel în aplicaţie, cum ar 
fi: anulare cambie, cec, sau bilet la ordin declarat pierdut sau furat, cereri privind 
acordarea personalităţii juridice sau modificarea actelor constitutive ori a statutului 
persoanelor juridice, cereri prin care se solicită a se lua act de acordul de mediere, 
precum şi unele cereri care vizează executarea silită. 
 
  

HOTĂRĂŞTE 
 
 
 

1.) Începând cu data de 17 iunie 2013, inclusiv, se desfiinţează completul de 
judecată C30 al domnişoarei judecător stagiar Tiriteu Daniela-Luminiţa, urmând 
ca,  pentru dosarele nesoluţionate să se procedeze la repartizarea aleatorie în sistem 
ciclic către celelalte completele din civil şi către completele speciale. Totodată, 
începând cu data prezentei se stopează înregistrarea cauzelor pe respectivul 
complet. 
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 2.)Va fi completată hotărârea de colegiu nr. 5 din data de 24.05.2013 în 
sensul că, pe lângă obiectele considerate urgente de aplicaţia ECRIS, enumerate în 
anexa prezentei hotărâri,  în perioada vacanţei judecătoreşti se vor mai judeca şi 
cauzele având ca obiect: anulare cambie, cec, sau bilet la ordin declarat pierdut sau 
furat, cereri privind acordarea personalităţii juridice sau modificarea actelor 
constitutive ori a statutului persoanelor juridice, cereri prin care se solicită a se lua 
act de acordul de mediere,  precum şi orice alte cereri care vizează executarea 
silită. 
 
 Prezenta se comunică părţilor 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............................................................................................... 

 


