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În conformitate cu dispoziţiile art. 46 alin. 1 raportat la art. 49 alin. 2¹, art. 53 din Legea 

nr. 304/2004, cu modificările ulterioare, faţă de dispoziţiile art. 13 rap. la art. 7 alin. 1 lit. a, d, 

e, l şi alin. 7, art. 19 lit. i, art. 23 alin. 9, art. 101, art. 102, art. 104 din Hotărârea nr. 1375/2015 

a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii pentru Aprobarea Regulamentului de ordine 

interioară al instanţelor judecătoreşti, 

Având în vedere că, în urma validării de către Consiliul Superior al Magistraturii a 

rezultatelor finale ale concursului de promovare efectivă a judecătorilor, începând cu data de 

15.10.2021 doamna judecător Ceucă Sofia Otilia, declarată admisă, a promovat efectiv la 

Tribunalul Bihor; 

Constatând că prin Decizia Preşedintelui Judecătoriei Huedin nr. 26 din 29.06.2021 a 

fost desemnată ca judecător delegat pentru activitatea de înregistrare şi evidenţă a persoanelor 

juridice, judecător desemnat la organul financiar local şi judecător desemnat cu atribuţii privind 

sindicatele, federaţiile şi confederaţiile  doamna  judecător Boca Oana-Iulia; 

Văzând că prin Decizia Preşedintelui Judecătoriei Huedin nr. 22 din data de 28.06.2021 

s-a stabilit că următoarele complete: Civil 3 NCPC şi Civil 4 NCPC soluţionează cauze în 

materie civilă în general, cu excepţia cauzelor în materie de fond funciar şi cauze date în 

competenţa instanţei de tutelă - cauze cu minori, familie; 

Ţinând cont de faptul că doamna judecător Boca Oana-Iulia îndeplineşte şi atribuţiile 

de preşedinte al Judecătoriei Huedin, raportat totodată la încărcătura completelor de judecată 

al căror titular este doamna judecător Boca Oana-Iulia şi la complexitatea dosarelor repartizate 

pe aceste complete, astfel după cum rezultă din următoarele: 

- doamna judecător Boca Oana-Iulia judecă atât în materia civil cauzele aflate pe 

rolul Completului Civil 1 NCPC (inclusiv cauze în materie de fond funciar şi cauze date în 

competenţa instanţei de tutelă - cauze cu minori, familie), cât şi în materia penală cauzele aflate 

pe rolul Completului Penal 1 NCPP (între care există şi dosarul penal nr. 633/242/2020 având 

un număr de 27 de volume dosare de urmărire penală şi o complexitate de 63 de puncte, pentru 

care se preconizează necesitatea fixării unor termene de judecată distinct de ziua de şedinţă 

stabilită pentru soluţionarea cauzelor aflate pe rolul Completului Penal 1 NCPP, având în 

vedere că în actul de sesizare a instanţei este propus spre audiere un număr de peste 100 de 

martori); 

- în perioada 01.01.2021-10.10.2021, doamnei judecător Boca Oana-Iulia i-au fost 

repartizate cauze în materie civilă şi penală cu o complexitate totală de 3365 puncte, mai mare 

faţă de toţi ceilalţi judecători din cadrul Judecătoriei Huedin (respectiv doamnei judecător 

Ceucă Sofia Otilia i-au fost repartizate în aceeaşi perioadă cauze având o complexitate de 2702 

puncte, doamnei judecător Oprea-Potra Anda-Tereza i-au fost repartizate în aceeaşi perioadă 



cauze având o complexitate de 2522 puncte, doamnei judecător Raţiu Ganema Mihaela i-au 

fost repartizate în aceeaşi perioadă cauze având o complexitate de 729 puncte şi doamnei 

judecător Ursu Adina Roxana i-au fost repartizate în aceeaşi perioadă cauze având o 

complexitate de 1673 puncte); 

- în perioada 01.01.2021-22.10.2021, doamna judecător Boca Oana-Iulia a pronunţat 

un număr de 1127 hotărâri judecătoreşti, în materie civilă şi penală; 

- în perioada 01.01.2021-25.06.2021 a avut un număr de 60 de şedinţe de judecată 

stabilite pentru Completul Civil 1 NCPC şi 39 de şedinţe de judecată stabilite pentru Completul 

Civil 1 NCPP, soluţionând totodată cauze de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi; 

- în perioada 01.01.2021 şi până la momentul emiterii deciziei, doamna judecător 

Boca Oana-Iulia a avut stabilite între trei şi patru şedinte de judecată pe lună (cu excepţia 

perioadei de vacanţă judecătorească), şedinţele depăşind media de 40 de dosare pe termen de 

judecată, 

 

Preşedintele Judecătoriei Huedin emite: 

 

DECIZIA NR. 40/22.10.2021 

 

prin care, în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. 1 rap. la art. 7 şi art. 9, art. 19 lit. 

d, i, art. 101 alin. 1, 3 şi alin. 8, art. 102, art.104, art. 109 din Hotărârea Plenului Consiliului 

Superior al Magistraturii nr. 1375/2015 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară 

al instanţelor judecătoreşti, art. 46 alin. 1 raportat la art. 49 alin. 2¹ din Legea nr. 304/2004, cu 

modificările ulterioare, stabileşte următoarele: 

Art. 1   Desfiinţarea Completurilor Civil 5, NCPC 5, Urgenţe Civil 5, al căror 

titular a fost doamna judecător Ceucă Sofia Otilia, promovată la Tribunalul Bihor începând 

cu data de 15.10.2021 şi repartizarea ciclică a tuturor dosarelor aflate pe rolul acestor complete 

de judecată, rămase nesoluţionate la data de 15.10.2021, inclusiv a celor suspendate, conform 

art. 104 alin. 1-3 şi art.111 alin. 13 din Hotărârea Plenului Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 1375/2015 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al 

instanţelor judecătoreşti, cu respectarea specializării în materie civilă, următorilor judecători: 

Boca Oana-Iulia - titularul completuri civile Civil 1, NCPC 1 şi Urgenţe civil 1, Ursu Adina 

Roxana - titular completuri civile Civil 2, NCPC 2 şi Urgenţe civil 2, Raţiu Ganema Mihaela - 

titular completuri civile Civil 3, NCPC 3 şi Urgenţe civil 3  şi Oprea-Potra Anda-Tereza – 

titular completuri civile Civil 4, NCPC 4 şi Urgenţe civil 4 , după cum urmează: 

a. toate cauzele având ca obiect modificări acte constitutive (inclusiv cele 

suspendate), vor fi preluate de doamna judecător Boca Oana-Iulia, titularul Completului Civil 

1 NCPC (conform nr. Anexa 1 la prezenta decizie); 

b. toate cauzele aflate în procedură prealabilă, cu termene de judecată şi rămase 

nesoluţionate (inclusiv cele suspendate),  în materie de fond funciar şi cauze date în 

competenţa instanţei de tutelă - cauze cu minori şi familie, vor fi preluate alternativ de 

doamna judecător Boca Oana-Iulia – titularul Completului Civil 1 NCPC şi de doamna 

judecător Ursu Adina Roxana – titularul Completului Civil 2 NCPC, în ordinea numărului de 

dosar (de la dosarul cu numărul cel mai vechi, până la dosarul cu numărul cel mai nou) şi vor 

fi înscrise în registru (conform Anexa nr. 2 la prezenta decizie); 



c. cauzele aflate pe rol, cu toate celelalte obiecte, altele decât cele menţionate la lit. a 

şi b, aflate în procedura prealabilă, cu termene de judecată şi rămase nesoluţionate (inclusiv 

cele suspendate), vor fi preluate alternativ de doamna judecător Ursu Adina Roxana – titularul 

completului Civil 2 NCPC; doamna judecător Raţiu Ganema Mihaela – titularul Completului 

Civil 3 NCPC şi doamna judecător Oprea-Potra Anda-Tereza – titularul Completului Civil 4 

NCPC, în ordinea numărului de dosar (de la dosarul cu numărul cel mai vechi, până la dosarul 

cu numărul cel mai nou) şi vor fi înscrise în registru (conform Anexa nr. 3 la prezenta decizie); 

 Prezenta Decizie se aduce la cunoştinţa judecătorilor şi grefierilor şi se publică pe 

pagina de intranet a instanţei. 

 

PREŞEDINTELE JUDECĂTORIEI HUEDIN, 

Judecător BOCA OANA-IULIA 

 

 


