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Nr. 1433/Ad/25.11.2016 
 

HOTĂRÂREA NR. 8 
din data de 25 noiembrie 2016 

 
 
Ordinea de zi: 

 

1.)Componenţa nominală a secţiilor instanţei și configurarea completelor de judecată 
pentru anul 2017. 
 
 În conformitate cu dispoziţiile art. 49, 52 alin. 1 din Legea nr. 304/2004 privind 
organizarea judiciară şi cu dispoziţiile art. 19 alin. 1 lit. b), c) şi f) din Hotărârea nr. 1375/2015 a 
Consiliului Superior al Magistraturii pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al 
instanţelor judecătoreşti, Colegiul de conducere al Judecătoriei Arad: 
 

HOTĂRĂŞTE:  
 
Art. 1 Colegiul de Conducere al Judecătoriei Arad, în temeiul dispoziţiile art. 19 alin. 1 

lit. b) şi f) din Hotărârea nr. 1375/2015 a Consiliului Superior al Magistraturii pentru aprobarea 
Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, stabileşte următoarea structură, 
componenţă nominală a secţiilor instanţei şi compunere a completelor de judecată: 
 Începând cu data de 01.01.2017, Secția penală va avea alocate 8 completuri de judecată, 
iar Secția civilă va avea alocate 23 completuri de judecată, din care 3 completuri de judecată 
specializate pentru cauze cu minori și familie: 
 

Secţia penală:  
  - judecător Mihaela Cioară  - nr. complet: 1  

- judecător Liviu Urziceanu  - nr. complet: 2  
- judecător Lorant Varga  - nr. complet: 3 
- judecător Raul Martin    - nr. complet: 4      
- judecător Lucian Balaş  - nr. complet: 5  
- judecător Cristian Firca        - nr. complet: 6      
- judecător Călin Mihalaş  - nr. complet: 7 
- judecător Daniela Tiriteu  - nr. complet: 8 

   
Secţia civilă: 

- judecător Bogdan George Ionuţ - nr. complet  9 
- judecător Cristiana Mirea  - nr. complet 11 
- judecător Adina Oană  - nr. complet 12 
- judecător Honoriu Botezatu  - nr. complet 13 
- judecător Diana Bachios                 -  nr. complet 15 
- judecător Horia Şurtea  - nr. complet 16 
- judecător Adrian Neagu  - nr. complet 17 
- judecător Cosmin Branc  - nr. complet 18 
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- judecător Coţofană Lavinia             - nr. complet 20(minori și familie) 
- judecător Ana-Maria Neagu          - nr. complet 21 
- judecător Camelia Debreni  - nr. complet 22  
- judecător Elena Bâscă        - nr. complet 23 
- judecător Doina Ciuban  - nr. complet 24  
- judecător Cristian Guttmann - nr. complet 25(minori și familie) 
- judecător Domilescu Ion  - nr. complet 26 
- judecător Nicoleta Precup  - nr. complet 27(minori și familie) 
- judecător Ramona Coşoveanu  - nr. complet 28 
- judecător Adina Vinţieler  - nr. complet 29 

  - judecător Doina Chila  - nr. complet 31 
 

Secţia civilă – complete colegiale: 
  1.  - judecător Cristiana Mirea   - complet  CA1 

    - judecător Doina Ciuban   - complet  CA1 
  2.  - judecător Adina Oană   - complet  CA2 

- judecător Ana-Maria Neagu       - complet  CA2 
  3.  - judecător Honoriu Botezatu  - complet  CA3 

- judecător Horia Şurtea   - complet  CA3 
                       4.         - judecător Cosmin Branc   - complet  CA4 

- judecător Adrian Neagu   - complet  CA4 
  5. - judecător Camelia Debreni   - complet  CA5 

- judecător Elena Bâscă       - complet  CA5 
  6. - judecător Bogdan George Ionuț      -  complet CA6 
                        - judecător Doina Chila                      - complet CA6 
  7. - judecător Ramona Coşoveanu   - complet CA7 
        - judecător Adina Vinţieler    - complet CA7 

 
Art. 2 În temeiul dispoziţiilor art. 19 alin. 1 lit. c) din Hotărârea nr. 1375/2015 a 

Consiliului Superior al Magistraturii pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al 
instanţelor judecătoreşti, propune preşedintelui instanţei ca în cursul anului 2017, toate cele opt 
completuri care judecă în materie penală să dobândească şi calitatea de completuri specializate 
pentru cauze cu minori în sensul prevăzut de art. 483 Cod procedură penală precum şi toate 
completurile care judecă în materie civilă, cu excepţia celor de minori şi familie, să dobândească 
calitatea de complete specializate pentru judecarea cauzelor de fond funciar conform art. 2 alin. 2 
din Titlul XIII din Legea 247/2005. 

 
 
Art. 3 În temeiul dispoziţiilor art. 110 alin. 3 din Hotărârea nr. 1375/2015 a Consiliului 

Superior al Magistraturii pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor 
judecătoreşti, Colegiul stabileşte ca în cursul anului 2017, cauzele în care toţi judecătorii unei 
secţii au devenit incompatibili, urmează a fi repartizate ciclic între completele speciale pentru 
aceste incompatibilităţi stabilite după cum urmează: 

- în materie penală  între domnul judecător Bogdan George Ionuț şi domnul judecător 
Guttmann Cristian; 

- în materie civil între domnul judecător Guttmann Cristian şi doamna judecător Precup 
Nicoleta; 
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- în materie de minori şi familie între doamna judecător Bachios Diana şi domnul 
judecător Bogdan George Ionuț; 

 
 

 
Art. 4 dispoziţiile art. 19 alin. 1 lit. f) din Hotărârea nr. 1375/2015 a Consiliului Superior 

al Magistraturii pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, 
Colegiul dispune comunicarea unui exemplar al prezentei hotărâri Consiliului Superior al 
Magistraturii pentru efectuarea cuvenitelor menţiuni privitoare la modificările referitoare la 
structura şi componenţa nominală a secţiilor instanţei. 

  
Art. 5 În temeiul dispoziţiilor art. 23 alin. 9 din Hotărârea nr. 1375/2015 a Consiliului 

Superior al Magistraturii pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor 
judecătoreşti, Colegiul dispune comunicarea unui exemplar al prezentei hotărâri tuturor 
persoanelor interesate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Colegiul de conducere al Judecătoriei Arad: 
  
Flavius Virgiliu Bradin – preşedinte al Judecătoriei Arad:___________________ 
Lucian Balaş – vicepreşedinte al Judecătoriei Arad:_______________________ 
Corina Haş – judecător                                   _________________________ 
Adrian Neagu – judecător:     ________________________ 
Cristian Guttmann - judecător:    ________________________ 
 
 


