ROMANIA
TRIBUNALUL MILITAR CLUJ
ADUNAREA GENERALA A JUDECATORILOR

PROCES-VERBAL
din data de 24 septembrie 2020
Adunarea Generală a judecătorilor din cadrul Tribunalului Militar Cluj, convocată de
către preşedintele instanţei în conformitate cu art. 17 alin.(1) din Regulamentul de ordine
interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea nr.1375/17.12.2015 a Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii,
Ordinea de zi, adoptată în unanimitate, a fost următoarea:
1. Punct unic: Alegerea colegiului de conducere al instanţei.

Lucrările au fost prezidate de către dl. preşedinte al Tribunalului Militar Cluj, colonel
magistrat Pop Marius Liviu, în prezenţa tuturor judecătorilor din cadrul instanţei.
Secretariatul adunării a fost asigurat de d-na prim grefier Nicolae Monica.
Având în vedere prevederile art. 18 alin (2), lit. a) din Regulamentul de ordine interioară
al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea nr.1375/17.12.2015 a Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii, se constată că, la data de 26 septembrie 2020 a expirat mandatul
membrilor de colegiu de conducere a acestei instanţe militare, membrii aleşi prin Hotărârea nr.
3/26.09.2017, pentru o perioadă de 3 ani.
Date fiind acestea, preşedintele instanţei a pus în discuţia d-nei col. mag. Avram Simina
şi d-lui col. mag. Spătariu George Marcel, dacă înţeleg să facă parte din colegiu, aceaştia
exprimându-şi acordul de a face parte, în continuare din colegiu de conducere al Tribunalului
Militar Cluj.
Astfel, în urma votului secret, exprimat de judecătorii Tribunalului Militar Cluj, a rezultat
un număr de 2 voturi „pentru” şi o abţinere în favoarea d-nei col. mag. Avram SiminaVerginia şi
2 voturi „pentru” şi o abţinere în favoarea d-lui col. mag. Spătariu George Marcel.
Faţă de rezultatul votului, preşedintele instanţei a anunţat noua componenţă a colegiului
de conducere, începând cu data de 27.09.2020:
Col. mag. POP MARIUS LIVIU –preşedinte
Col. mag. SPATARIU GEORGE – membru
Col. mag. AVRAM SIMINA VERGINIA –membru.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal şi hotărârea ataşată acestuia.

PRESEDINTE col. magistrat POP MARIUS LIVIU_______________

Secretar
NICOLAE MONICA

