
 

DECIZIA  PREŞEDINTELUI JUDECĂTORIEI PIATRA NEAMŢ 

Nr. 17 /I/A/8 

 din data  de 31.05.2022  

 

judecător Mormoe Cătălin Mirel, în calitate de Preşedinte al Judecătoriei 

Piatra Neamţ, delegat prin  Hotărârea Consiliul Superior al Magistraturii – Secţia pentru 

judecători nr.  1202 din data de 12.05.2022; 

Având în vedere prevederile art. 46 alin. 1 din Legea nr. 304/2004 privind 

organizarea judiciară, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu dispozițiile  

art.13 alin. l raportat la art. 7 lit. (a) şi (i) din Regulamentul de ordine interioară a instanţelor 

judecătorești, aprobat prin Hotărârea nr.1375/17.12.2015 a Consiliului Superior al 

Magistraturii 

Având în vedere următoarele împrejurări: 

* funcția de președinte al secției penale, din cadrul Judecătoriei Piatra-

Neamț,  este vacantă din data de 01.02.2018;  

Prin  Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii  - Secția pentru judecători 

nr. 123 din data de 18.01.2022 s-a dispus prelungirea delegării în funcția de președinte al 

Secției penale a Judecătoriei Piatra-Neamț a doamnei Bratu Gabriela, pe o perioadă de 6 luni, 

delegare care  expiră la data de  18.07.2022; 

* funcția de președinte al secției civile, din cadrul Judecătoriei Piatra-

Neamț , este vacantă începând cu data de 01.02.2017;  

Prin  Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii  - Secția pentru judecători 

nr. 117 din data de 18.01.2022 s-a dispus delegarea în funcția de președinte al Secției civile a 

Judecătoriei Piatra-Neamț a doamnei Duca Florentina, pe o perioadă de 6 luni, delegare care  

expiră la data de  19.07.2022. 

În vederea asigurării bunei  desfășurării a activității instanței, în temeiul art. 48 

al. (1), al. (3), al. (9) şi al. (14) din  Legea nr. 303/2004  privind statutul judecătorilor şi 

procurorilor cu modificările şi completările ulterioare, 

 



D E C I D E :  

      Art. 1 

Declanșarea procedurii în vederea numirii în funcția de preşedinte al secţiei 

civile,  din cadrul Judecătoriei Piatra Neamţ. 

Declanșarea procedurii în vederea numirii în funcția de președinte al secţiei 

penale, din cadrul Judecătoriei Piatra Neamţ. 

Art.2  

Stabileşte  calendarul desfășurării  procedurii de numire în funcțiile de conducere  

vacante: preşedinte al secţiei civile şi preşedinte al secţiei penale, după  cum urmează: 

1. În perioada 02.06.2022 – 10.06.2022  - depunerea candidaturilor;  

Candidaturile se depun  personal la biroul grefierului şef din cadrul  Judecătoriei 

Piatra-Neamţ sau pot fi  comunicate  prin intermediul: 

      *  poștei  electronice (adresă email: jud-piatraneamt@just.ro); 

      *  fax (nr. 0233216585); 

      * poștă (adresă: Piatra-Neamț, str. Alexandru cel Bun, nr. 16-18, județul 

Neamț) 

     * curier.  

2. Până la data de 17.06.2022 - depunerea proiectului privind exercitarea 

atribuțiilor specifice funcției de conducere şi  a celorlalte înscrisuri prevăzute la art. 48 al. 10, 

al. 11 din Legea nr. 303/2004 , cât şi orice înscrisuri relevante; 

Proiectul de management se depune  personal la biroul grefierului şef din cadrul  

Judecătoriei Piatra-Neamţ sau poate fi  comunicat  prin intermediul: 

       *  poștei  electronice (adresă email: jud-piatraneamt@just.ro); 

      *  fax (nr. 0233216585); 

      * poștă (adresă: Piatra-Neamț, str. Alexandru cel Bun, nr. 16-18, județul 

Neamț) 
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      * curier.  

3. La data de  15.06.2022 – afișarea candidaturilor şi publicarea proiectelor 

de management ale candidaților; 

4. La data de 17.06.2022, ora 11:00 – va fi programată întâlnirea cu judecătorii 

care activează în cadrul instanței în vederea  cosultării şi emiterii unui punct de vedere faţă de 

candidaturile şi proiectele de management depuse;  

5. La data de 17.06.2022, ora 12:00 se va  convoca Colegiului de Conducere în 

vederea  punerii în discuție şi  avizarea candidaturilor. 

Art. 3 

Prezenta  decizie va fi adusă la îndeplinire prin grija grefierului şef, care o va  

comunica personalului instanței prin email şi o va afișa la loc vizibil. 

Decizia se va posta pe portalul instanţei prin grija  specialistului IT al instanţei. 

 

                                                       PREŞEDINTE  JUDECĂTORIE, 

judecător  CĂTĂLIN MIREL MORMOE 


