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R O M Â N I A 

JUDECĂTORIA MEDGIDIA 
Medgidia, str.Independenţei, nr.14, judeţul Constanţa; 

 cod poştal – 905600 

                                                                                                                  Tel.:0241/810287 

Fax: 0241/810687 

 

 

 

JUDECĂTORIA MEDGIDIA 

COLEGIUL DE CONDUCERE 

 

HOTĂRÂREA NR. 25 

din data de 19 decembrie 2018 

EXTRAS 

 

Având în vedere dispoziţiile art. 23 și 19  din Regulamentul de ordine 

interioară al instanţelor judecătoreşti,  Colegiul de conducere al Judecătoriei 

Medgidia s-a întrunit în şedinţa de lucru din data de 19 decembrie 2018, fiind 

convocată de preşedintele Judecătoriei Medgidia, domnul judecător  Croitoru 

Marius Cătălin. 

La şedinţa de lucru au  participat un număr de 3 membri, aceasta fiind 

condusă de domnul judecător Croitoru Marius Cătălin, preşedintele 

Judecătoriei Medgidia.  

Şedinţa Colegiului de conducere este  legal constituită.  

Conform art. 23 alin. 3 din Regulamentul de ordine interioară al 

instanţelor judecătoreşti, secretariatul şedinţei de lucru este asigurat de  doamna 

grefier șef Magdalena Spătaru. 

În temeiul dispoziţiilor art. 19 şi următoarele din Hotărârea nr. 

1375/2015 pentru aprobarea regulamentului de ordine interioară al instanţelor 

judecătoreşti, Colegiul de conducere al Judecătoriei Medgidia.   

 

HOTĂRĂŞTE ŞI AVIZEAZĂ  

URMĂTOARELE ACTE: 

- .................................................................. 
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Art. 3. Membrii colegiului, în unanimitate, stabilesc parametrii de 

configurare a completurilor de judecată, ce vor funcţiona în anul 2019, în 

materie penală şi civilă. 

Atât în materie civilă cât şi penală şedinţele de judecată vor 

funcţiona la două săptămâni, cu excepţia situaţiilor care implică urgenţa. 

 

ÎN MATERIE PENALĂ:  

 

Toate completurile care judecă în materie penală sunt şi 

completuri specializate de minori şi familie şi corupţie. Toţi judecătorii care 

judecă în materie penală vor  îndeplini și funcția de judecător de cameră 

preliminară (CP). După finalizarea procedurii în camera preliminară, acelaşi 

complet va păstra dosarul pentru judecarea pe fond, şi va stabili manual 

primul termen de judecată. 

          Completurile de judecată în materie penală sunt: 

- P1, P1CP– judecător Andrei Gabriel cu funcționare în ziua de 

Joi T1, la două săptămâni, începând cu prima şedinţă din data de 10.01.2019 

- P2, P2CP– judecător Chivu Anca Teodora cu funcționare în ziua 

de Marţi T1, la două săptămâni, începând cu prima şedinţă din data de 

15.01.2019  

- P3, P3CP– judecător Agop Mircea cu funcționare în ziua de 

Miercuri T1, la două săptămâni, începând prima şedinţă din data de 

09.01.2019 

- P4, P4CP– judecător Croitoru Marius Cătălin cu funcționare în 

ziua de Miercuri T1, la două săptămâni, începând prima şedinţă din data de 

16.01.2019 

- P5, P5CP– judecător Dediu Ionuț cu funcționare în ziua de Joi 

T1, la două săptămâni, începând prima şedinţă din data de 17.01.2019. 

 

Se menţin completurile de liberări condiţionate (LC), în oglindă, 

pentru fiecare complet, respectiv P1LC, P2LC, P3LC, P4LC şi P5LC, cu zile 

de funcţionare astfel: 

- P1 LC – judecător Andrei Gabriel cu funcționare în ziua de Joi 

T1, la două săptămâni, începând cu prima şedinţă din data de 10.01.2019 

- P2 LC– judecător Chivu Anca Teodora cu funcționare în ziua de 

Marţi T1, la două săptămâni, începând cu prima şedinţă din data de 

15.01.2019  

- P3 LC– judecător Agop Mircea cu funcționare în ziua de 

Miercuri T1, la două săptămâni, începând prima şedinţă din data de 

09.01.2019 
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- P4 LC– judecător Croitoru Marius Cătălin cu funcționare în 

ziua de Miercuri T1, la două săptămâni, începând prima şedinţă din data de 

16.01.2019 

- P5 LC – judecător Dediu Ionuț cu funcționare în ziua de Joi T1, 

la două săptămâni, începând prima şedinţă din data de 17.01.2019. 

 

Completuri de judecători de drepturi și libertăți, care vor 

funcţiona săptămânal conform planificării, sunt: 

- DL1 - judecător Andrei Gabriel 

- DL2 - judecător Chivu Anca Teodora 

- DL3 - judecător Agop Mircea 

- DL4 - judecător Croitoru Marius Cătălin 

- DL5 - judecător Dediu Ionuț  
 

Completurile de judecată pentru judecătorii delegaţi cu 

executările penale, care vor funcţiona conform planificării, sunt: 

- P1 ex. pen. - judecător delegat Andrei Gabriel 

- P2 ex. pen. - judecător delegat Chivu Anca Teodora 

- P3 ex. pen. - judecător delegat Agop Mircea  

- P5 ex. pen. - judecător Dediu Ionuț  

 

Potrivit disp. art. 99 din Regulamentul de ordine interioară al 

instanţelor judecătoreşti, aprobat prin HCSM nr. 1375/2015: 

(1)În materia executării hotărârilor penale, prima cerere în această 

materie asupra căreia se pronunţă judecătorul delegat cu executarea, prin încheiere, 

se înregistrează ca dosar nou în legătură cu dosarul de fond.  

(2) Cererile ulterioare, pentru care legea prevede că judecătorul 

delegat cu executarea se pronunţă prin încheiere, se înregistrează ca dosare asociate 

la dosarul format conform alin. (1). 

(3) Dosarele asociate prevăzute la alin. (2) se contabilizează din punct 

de vedere statistic.  

(4) Cererile în materia executării, pentru care legea prevede că se 

soluţionează de către instanţă, se înregistrează ca dosare noi. 

 

Referitor la activitatea judecătorilor de drepturi şi libertăţi (JDL) 

Judecătorul de drepturi şi libertăţi care soluţionează o primă cerere, 

propunere, plângere sau contestaţie soluţionează şi următoarele cereri, propuneri, 

plângeri ori contestaţii formulate în cursul urmăririi penale în cadrul aceluiaşi 

dosar de urmărire penală. 
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Prin excepţie, cererile şi propunerile ulterioare în acelaşi dosar de 

urmărire penală, înregistrate pe rolul instanţei după ora 16.00 şi în zilele 

nelucrătoare, vor fi soluţionate de judecătorul de drepturi şi libertăţi repartizat în 

acea zi pe planificarea de permanenţă a completurilor de JDL. 

 

Pentru situaţiile prevăzute de art. 110 alin. 1 din ROI, dacă, în 

urma incompatibilităţilor în materie penală, nu mai există nici un complet 

care să poată soluţiona cauza, se înfiinţează completurile speciale:  

- completul P2 Special Incompatibilităţi desemnând ca titular pe d-na judecător 

Becheanu Alina-Iuliana cu funcţionare în ziua de Joi T1, la două săptămâni, 

începând cu prima şedinţă din data de 10.01.2019. 

- completul P3 Special Incompatibilităţi desemnând ca titular pe d-nul judecător 

Panait Florentin Mircea cu funcţionare în ziua de Marți T1, la două săptămâni, 

începând cu prima şedinţă din data de 08.01.2019. 

- completul P4 Special Incompatibilităţi desemnând ca titular pe d-na judecător 

Poenar Ciochină Otilia cu funcţionare în ziua de Miercuri T1,  la două săptămâni, 

începând cu prima şedinţă din data de 09.01.2019. 

- completul P5 Special Incompatibilităţi desemnând ca titular pe d-na judecător 

Sarac Aldea Laura cu funcţionare în ziua de Vineri T1, la două săptămâni, 

începând cu prima şedinţă din data de 11.01.2019. 

 

- completul P7 Special Incompatibilităţi desemnând ca titular pe d-na judecător 

Stoica Roxana Maria cu funcţionare în ziua de Joi T1, la două săptămâni, 

începând cu prima şedinţă din data de 17.01.2019. 

- completul P8 Special Incompatibilităţi desemnând ca titular pe d-na judecător Ion 

Ruxandra Maria cu funcţionare în ziua de Marți T1, la două săptămâni, începând 

cu prima şedinţă din data de 15.01.2019. 

- completul P9 Special Incompatibilităţi desemnând ca titular pe d-na judecător 

Nancă Alexandra Andreea cu funcţionare în ziua de Miercuri T1, la două 

săptămâni, începând cu prima şedinţă din data de 16.01.2019 

 

ÎN MATERIE CIVILĂ: 

 

Toate completurile care judecă în materie civilă sunt și 

completuri specializate de minori și familie, fond funciar și insolvență 

persoane fizice. 

Soluţionarea cererilor prevăzute de OUG nr. 26/2000 cu privire la 

asociaţii şi fundaţii se va face de toate completurile civile, prin repartizare 

aleatorie. 

 Completurile de judecată în materie civilă sunt: 
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- C2/2017 – judecător Becheanu Alina-Iuliana cu funcționare în 

ziua de Joi T1, la două săptămâni, începând cu prima şedinţă din data de 

10.01.2019 

- C3/2017 – judecător Panait Florentin Mircea cu funcționare în 

ziua de Marți T1, la două săptămâni, începând cu prima şedinţă din data de 

08.01.2019 

- C4 – judecător Poenar Ciochină Otilia cu funcționare în ziua de 

Miercuri T1, la două săptămâni, începând cu prima şedinţă din data de 

09.01.2019 

- C5/2017 – judecător Sarac Aldea Laura cu funcționare în ziua 

de Vineri T1, la două săptămâni, începând cu prima şedinţă din data de 

11.01.2019 

- C7 – judecător Stoica Roxana Maria cu funcționare în ziua de 

Joi T1, la două săptămâni, începând cu prima şedinţă din data de 17.01.2019 

- C8/2018 – judecător Ion Ruxandra Maria cu funcționare în ziua 

de Marți T1, la două săptămâni, începând cu prima şedinţă din data de 

15.01.2019 

- C9/2018 – judecător Nancă Alexandra Andreea cu funcționare 

în ziua de Miercuri T1, la două săptămâni, începând cu prima şedinţă din 

data de 16.01.2019 

 

Se menţin completurile de cameră de consiliu civil cc şi 

completurile de încuviinţări executare (încuv.exec.), în oglindă pentru fiecare 

complet, cu zile de funcţionare astfel: 

- C2/2017 cc şi C2/2017 încuv.exec.  – judecător Becheanu Alina-

Iuliana cu funcționare în ziua de Joi T1, la două săptămâni, începând cu 

prima şedinţă din data de 10.01.2019 

- C3/2017 cc şi C3/2017 încuv.exec.  – judecător Panait Florentin 

Mircea cu funcționare în ziua de Marți T1, la două săptămâni, începând cu 

prima şedinţă din data de 08.01.2019 

- C4 cc şi C4 încuv.exec.  – judecător Poenar Ciochină Otilia cu 

funcționare în ziua de Miercuri T1, la două săptămâni, începând cu prima 

şedinţă din data de 09.01.2019 

- C5/2017 cc şi C5/2017 încuv.exec.   – judecător Sarac Aldea 

Laura cu funcționare în ziua de Vineri T1, la două săptămâni, începând cu 

prima şedinţă din data de 11.01.2019 

- C7 cc şi C7 încuv.exec.   – judecător Stoica Roxana Maria cu 

funcționare în ziua de Joi T1, la două săptămâni, începând cu prima şedinţă 

din data de 17.01.2019 
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- C8/2018 cc şi C8/2018 încuv.exec.  – judecător Ion Ruxandra 

Maria cu funcționare în ziua de Marți T1, la două săptămâni, începând cu 

prima şedinţă din data de 15.01.2018 

- C9/2018 cc şi C9/2018 încuv.exec.   – judecător Nancă Alexandra 

Andreea cu funcționare în ziua de Miercuri T1, la două săptămâni, începând 

cu prima şedinţă din data de 16.01.2018 

 

Completurile colegiale: 

  

- completul CC1 - judecător Becheanu Alina-Iuliana 

- judecător Panait Florentin Mircea 

cu funcţionare în zilele de marți, T1, alternând săptămânal 

Președintele completului, începând cu prima şedinţă din data de 08.01.2019 în care 

Președinte de complet va fi  judecător Panait Florentin Mircea 

 

- completul CC2 - judecător Poenar Ciochină Otilia 

- judecător Stoica Roxana Maria,  

cu funcţionare în zilele de joi, T1, alternând săptămânal Președintele 

completului, începând cu prima şedinţă din data de 03.01.2019 în care Președinte 

de complet va fi  judecător Stoica Roxana Maria 

 

- completul CC4 - judecător Ion Ruxandra Maria 

- judecător Nancă Alexandra Andreea 

cu funcţionare în zilele de miercuri, T1, alternând săptămânal 

Președintele completului, începând cu prima şedinţă din data de 09.01.2019 în care 

Președinte de complet va fi  judecător Nancă Alexandra Andreea 

 

Se menţin pentru toate completurile de mai sus completurile în 

oglindă pentru amânările de pronunţare dispuse în cauză. 

 

Pentru situaţiile prevăzute de art. 110 alin. 1 din ROI, dacă, în 

urma incompatibilităţilor în materie civilă, nu mai există nici un complet care 

să poată soluţiona cauza, se înfiinţează completurile speciale: 

- completul C1 Special Incompatibilităţi, desemnând ca titular pe 

domnul judecător  Andrei Gabriel cu funcţionare în ziua de Joi T1, la două 

săptămâni, începând cu prima şedinţă din data de 10.01.2019  

- completul C2 Special Incompatibilităţi desemnând ca titular pe d-na 

judecător Chivu Anca cu funcţionare în ziua de Marţi T1, la două săptămâni, 

începând cu prima şedinţă din data de 15.01.2019  
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- completul C3 Special Incompatibilităţi desemnând ca titular pe d-nul 

judecător Agop Mircea cu funcţionare în ziua de Miercuri T1, la două săptămâni, 

începând prima şedinţă din data de 09.01.2019 

- completul C4 Special Incompatibilităţi desemnând ca titular pe d-nul 

judecător Croitoru Marius Cătălin cu funcţionare în ziua de Miercuri T1, la două 

săptămâni, începând prima şedinţă din data de 16.01.2019 

- completul C5 Special Incompatibilităţi desemnând ca titular pe d-nul 

judecător Dediu Ionuț cu funcţionare în ziua de Joi T1, la două săptămâni, 

începând prima şedinţă din data de 17.01.2019. 

 

Toate completurile cu funcționare în timpul 1 - T1, vor începe 

ședințele de judecată la orele 09,00. 

Toate completurile cu funcționare în timpul 2 – T2, vor începe 

ședințele de judecată la orele 12,00. 

               
 
Art. 10. Membrii Colegiului de conducere, în unanimitate, aprobă 

programul de lucru cu publicul în anul 2019 pentru toate compartimentele, astfel:  

 compartimentul arhivă şi registratură –  luni între 

orele 10,00-14,00, marţi, miercuri, joi între orele 08,30-12,30, vineri este 

suspendat temporar programul cu publicul pentru activitatea de arhivare şi 

treiere a dosarelor;  

 compartimentul  executări penale – luni între orele 

11,00-15,00, marţi, miercuri, joi, vineri între orele 9:00-13:00; 

 biroul de relaţii de interes public –  luni, marţi, 

miercuri şi vineri, între orele 8:00-16:00; joi între orele 8:00-19:00. 

.................................................................................................................

. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa Colegiului de conducere 

din data de 19 decembrie 2018, cu votul membrilor prezenţi, şi va fi adusă la 

cunoştinţa personalului judecătoresc al instanţei prin grija grefierului şef.  

 

 

 

Colegiul de conducere al Judecătoriei Medgidia 
 

Judecător  Croitoru Marius Cătălin - Preşedinte  

 

Judecător   Sarac Aldea Laura  - membru 
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Judecător    Andrei Gabriel    - membru 
 


