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Nr.1041/Ad/06.12.2013 
 

HOTĂRÂREA NR. 13 
din data de 6 decembrie 2013 

 
-EXTRAS- 

 
 În conformitate cu dispoziţiile art. 49, 52 alin. 1 din Legea nr. 304/2004 
privind organizarea judiciară şi cu dispoziţiile art. 22 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, în unanimitate adoptă următoarea: 
 

HOTĂRÂRE 
  

Art. 1. Colegiul de conducere al Judecătoriei Arad, analizând volumul de 
activitate corespunzător celor două secţii ale instanţei în anul 2013 şi gradul de 
complexitate al cauzelor repartizate completelor care funcţionează în cele două 
secţii, apreciază că pentru anul 2014 se impune suplimentarea numărului de 
complete care activează în cadrul secţiei penale.  

Pentru aceste considerente, în temeiul dispoziţiilor art. 22 alin. 2 lit. b) din 
Hotărârea 387/2005 cu modificările ulterioare, Colegiul de conducere al 
Judecătoriei Arad, stabileşte ca pentru anul 2014, în cadrul secţiei penale să îşi 
desfăşoare activitatea un număr de 8 complete de judecată, iar în materie civilă, un 
număr de 23 de complete de judecată. În cazul în care pe parcursul anului 2014, se 
va constata existenţa unui dezechilibru vădit şi de durată între secţii, sub aspectul 
volumului de activitate, această soluţie va fi reanalizată în temeiul dispoziţiilor art. 
22 alin. 2 lit. b1) din Hotărârea 387/2005 a Consiliului Superior al Magistraturii, cu 
modificările ulterioare. 

 
Art. 2. Faţă de soluţia adoptată la art. 1, luând act de solicitarea expresă a 

domnişoarei judecător Daniela Luminiţa Tiriteu, consemnată în procesul-verbal al 
şedinţei de colegiu, de a activa în cadrul secţiei penale, Colegiul de Conducere al 
Judecătoriei Arad, în temeiul dispoziţiilor art. 22 alin. 2 lit. b1) raportat la art. 221 
alin. 1 din Hotărârea 387/2005 a Consiliului Superior al Magistraturii, cu 
modificările ulterioare, dispune ca începând cu data de 1 ianuarie 2014, 
domnişoara judecător să îşi desfăşoare activitatea în cadrul secţiei penale a 
Judecătoriei Arad.  
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Art. 4. Ca urmare a operării modificărilor sus-menţionate, Colegiul de 
Conducere al Judecătoriei Arad, în temeiul dispoziţiilor art. 22 alin. 2 lit. c) din 
Hotărârea 387/2005 a Consiliului Superior al Magistraturii, cu modificările 
ulterioare, stabileşte următoarea structură, componenţă nominală a secţiilor 
instanţei şi compunere a completelor de judecată: 
 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 Daniela Tiriteu  - nr. complet: 7 
- judecător Călin Mihalaş  - nr. complet: 8 

 Secţia civilă: 
- judecător Corina Haş   - nr. complet  9 
- judecător Cristian Alunaru       - nr. complet 10 
- judecător Cristiana Mirea  - nr. complet 11 
- judecător Adina Oană   - nr. complet 12 
- judecător Honoriu Botezatu  - nr. complet 13 
- judecător Flavius Bradin  - nr. complet 14 
 
- judecător Radu Arbonie         - nr. complet 15 
- judecător Horia Şurtea   - nr. complet 16 
- judecător Adrian Neagu  - nr. complet 17 
- judecător Cosmin Branc  - nr. complet 18 
- judecător Ivan Bugarsky  - nr. complet 19 
- judecător Diana Bachios  - nr. complet 20 
- judecător Ana-Maria Atanasescu - 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 
- judecător Smaranda Stepan  - nr. complet 26 
- judecător Nicoleta Precup  - nr. complet 27 
- judecător Ramona Coşoveanu  - nr. complet 28 
- judecător Adina Vinţieler  - nr. complet 29 

  - judecător Cristian Debreni  - nr. complet 30 
  - judecător Doina Chila   - nr. complet 31 
 Secţia civilă – complete colegiale: 
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1. - judecător Cristian Alunaru       - complet CA10 
- judecător Cosmin Branc   - complet CA18 

  2.  - judecător Cristiana Mirea   - complet CA11 
    - judecător Doina Ciuban   - complet CA24 

  3.  - judecător Adina Oană    - complet CA12 
- judecător Ana-Maria Atanasescu  - complet CA21 

  4.  - judecător Honoriu Botezatu   - complet CA13 
- judecător Horia Şurtea    - complet CA16 

  5.  - judecător Flavius Bradin   - complet CA14 
- judecător Adrian Neagu   - complet CA17 

  6. - judecător Camelia Debreni   - complet CA22 
- judecător Elena Bâscă       - complet CA23 

  7. - judecător Cristian Debreni  - complet CA30 
                    - judecător Doina Chila                       - complet CA31 

                    8.       - judecător Smaranda Stepan   - complet CA26 
                              - judecător Corina Haş                        - complet CA09 

  9. - judecător Ramona Coşoveanu  - complet CA28 
        - judecător Adina Vinţieler   - complet CA29 
  10.  - judecător Radu Arbonie         - complet CA15 

- judecător Ivan Bugarsky   - complet CA19 
 
 

 
Art. 6. În temeiul dispoziţiilor art. 98 alin. 31 din Hotărârea 387/2005 a 

Consiliului Superior al Magistraturii, cu modificările ulterioare, Colegiul stabileşte 
ca în cursul anului 2014, cauzele în care toţi judecătorii unei secţii au devenit 
incompatibili, urmează a fi repartizează ciclic între completele speciale pentru 
aceste incompatibilităţi stabilite după cum urmează: 

Complete speciale din cadrul secţiei civile: 
- judecător Cristian Guttmann  - nr. complet 25 
- judecător Smaranda Stepan  - nr. complet 26 

Complete speciale din cadrul secţiei penale: 
- judecător Raul Martin     - nr. complet: 4      
- judecător Cristian Firca        - nr. complet: 6      

 
Art. 7. În temeiul dispoziţiilor art. 22 alin. 2 lit. b1) din Hotărârea 387/2005 a 

Consiliului Superior al Magistraturii, cu modificările ulterioare, propune 
preşedintelui instanţei ca în cursul anului 2014, toate cele opt complete care judecă 
în materie penală să dobândească şi calitatea de complete specializate pentru cauze 
cu minori în sensul prevăzut de art. 483 Cod procedură penală precum şi toate 
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completele 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. 

 
 

  Colegiul de conducere al Judecătoriei Arad: 
  
Flavius Bradin – preşedinte al Judecătoriei Arad: ________________________ 
Radu Arbonie – vicepreşedinte al Judecătoriei Arad:_______________________ 
Lucian Balaş – preşedinte al Secţiei penale:   _________________________ 
Honoriu Botezatu – judecător:     ________________________ 
Cristian Gutmann - judecător:    ________________________ 
 
 


