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Copie extras a  
Hotărârii Colegiului de Conducere din cadrul  

Judecătoriei Târgu-Mureş  
din data de 27 FEBRUARIE 2014  

 
           În urma discuŃiilor şi dezbaterilor asupra ordinii de zi, colegiul de 

conducere în unanimitate de voturi,  
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 
Hot. 1. Avizarea planificării de permanenŃă a judecătorilor atât 

în materie civilă cât şi în materie penală,  pentru luna martie 2014. 
 
Hot. 2. Pentru şedinŃele de judecată ale completului C.2 civil, 

permanenŃa va fi asigurată astfel: 
- la şedinŃa de judecată stabilită pentru data de 05.03.2014 va 

participa domnul judecător Alexa Alexandru; 
- la şedinŃa de judecată stabilită pentru data de 12.03.2014 va 

participa doamna judecător Cojocariu Daniela Florina; 
- la şedinŃele de judecată din datele de 19.03.2014 şi 

26.03.2014 vor participa doamnele judecător Simion Oana 
Beatrice şi Berindean Loredana, dosarele cu termen de 
judecată stabilit pentru datele menŃionate urmând a fi 
împărŃite în mod egal între doamnele judecător; 

- la şedinŃa de judecată din data de 02.04.2014 vor participa 
doamnele judecător Toma Claudia şi Preda Stela, dosarele cu 
termen de judecată stabilit pentru datele menŃionate urmând 
a fi împărŃite în mod egal între doamnele judecător; 

- la şedinŃa de judecată din data de 09.04.2014, vor participa 
domnul judecător Siko Laszlo Csaba şi doamna judecător 
Nicolau Ioana Aura, dosarele cu termen de judecată stabilit 
pentru data menŃionată urmând a fi împărŃite în mod egal 
între aceşti judecători. 

 
Hot. 3. Titularizarea începând cu data de 14.04.2014 pe 

completul de judecată C.2. civil urgenŃe şi neurgenŃe a domnului 
judecător Alexa Alexandru. 



 
Hot. 4. Titularizarea începând cu data de 14.04.2014 pe 

completul de judecată C. 16 civil urgenŃe şi neurgenŃe a doamnei 
judecător Cojocariu Daniela Florina. 

 
Hot. 5. Titularizarea începând cu data de 14.04.2014 pe 

completele penale C3 DL, C3 CPF şi CALPMF 3 a doamnei judecător 
Simion Oana Beatrice. 

 
Hot. 6. Inactivarea calendarului estimativ propus a fi aplicat 

începând cu data de 14.04.2014 şi stabilirea ca toate completele de 
judecată să aibă câte 4 şedinŃe de judecată lunar şi să judece în 
timpul 1. 

 
Hot. 7. Modificarea atribuŃiilor extrajudiciare ale judecătorilor 

stabilite prin Hotărârea Colegiului de conducere din data de 
22.01.2014, în sensul că doamna judecător Loredana Brindean se 
numeşte judecător delegat cu atribuŃii privind verificarea dosarelor 
suspendate începând cu data de 01.04.2014, în locul doamnei 
judecător Oana Maria Zăbavă, doamna judecător Cojocariu Daniela 
Florina se numeşte judecător delegat cu analiza practicii instanŃelor 
de control judiciar în materia civilă, începând cu data de 14.04.2014, 
în locul doamnei judecător Simion Oana Beatrice, iar doamna 
judecător Simion Oana Beatrice se numeşte judecător delegat la 
Biroul Executări Penale, începând cu data de 14.04.2014, în locul 
doamnei judecător Roşiu Simona. 

 
 

Colegiul de conducere al  

Judecătoriei Târgu-Mureş 

 
 

                                               s.s. Teodora Albu  

                                               s.s. Stela Preda   

                                               s.s. Maria Magdalena Grama 

       s.s. Ceuşan Gabriela Ghizela 


