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RR  OO  MM  ÂÂ  NN  II  AA  

  
CCUURRTTEEAA  DDEE  AAPPEELL  OORRAADDEEAA  

  

  
    

CCOOLLEEGGIIUULL  DDEE  CCOONNDDUUCCEERREE              
 

HOTĂRÂREA NR. 12 

din data de  27 iunie 2019 

- EXTRAS –  

 

Având în vedere dispozițiile art. 19 și 23 din Regulamentul de ordine interioară al 

instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărârea nr. 1375 din 17 decembrie 2015 a Consiliului 

Superior al Magistraturii, cu modificările și completările ulterioare, Colegiul de conducere al 

Curții de Apel Oradea s-a întrunit ca urmare a convocării de către vicepreşedintele Curţii de 

Apel Oradea, care exercită atribuţiile ce revin preşedintelui instanței în lipsa acestuia, potrivit 

Ordinului de serviciu nr. 23 din 28 decembrie 2018 privind organizarea activităţii 

administrativ - judiciare din cadrul Curţii de Apel Oradea în anul 2019 și Deciziei nr. 32 din 

28 decembrie 2018 emise de Președintele Curții de Apel Oradea. 

La şedinţă au fost prezenţi membrii colegiului de conducere, respectiv: Mirea Gajdo 

Loreley Emeșe – vicepreședinte, Blaga Gabriela  – judecător, Stan Aurelia Lenuţa – 

judecător, Toader Felicia Doina – judecător, Udroiu Mihail – judecător și Văsonan Alin – 

judecător, lipsă fiind domnul judecător Berindei Olimpiu Daniel, aflându-se în concediu de 

odihnă. Ședința a fost condusă de doamna judecător Mirea Gajdo Loreley Emeșe– 

vicepreședintele Curţii de Apel Oradea. 

Şedinţa Colegiului de conducere a fost statutară din punct de vedere al numărului de 

membri participanţi. 

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

judecătoreşti, secretariatul şedinţei a fost asigurat de doamna Dobai Florica, prim grefier al 

Curţii de Apel Oradea. 

 

Colegiul de conducere 

  

Prin cererea înregistrată la data de 26 iunie 2019, președintele Secției a II-a civilă, de 

contencios administrativ și fiscal, a formulat următoarele propuneri privind organizarea și 

funcționarea secției în perioada vacanței judecătorești:    

1.  Aprobarea înființării completului de apel - AV3, format din trei judecători, care 

să judece cauze pe perioada vacanței judecătorești, respectiv iulie - august 2019. 

2. Aprobarea componenței completului de judecată de vacanță AV3 pentru 

perioada iulie-august 2019, după cum urmează: 

- Tătar Ioana, Rus Claudia și Marinescu Simona, cu ședință de judecată în data de 

16.07.2019, ora 11:30, cam 61; 

- Sotoc Daniela, Bendea Florin și Pop Patricia, cu ședință de judecată în data de 

20.08.2019, ora 11:30, cam 61. 

3. Aprobarea desființării completului de judecată de vacanță AV3 începând cu 

02.09.2019. 

(…) 

Membrii Colegiului de conducere, nu au obiecțiuni și cu unanimitate de voturi aprobă 

propunerile formulate de președintele Secției a II –a civilă, de contencios administrativ și 

fiscal. 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Aprobă propunerile formulate de președintele Secției a II-a civilă, de 

contencios administrativ și fiscal, privind organizarea și funcționarea secției în perioada 

vacanței judecătorești, după cum urmează: 

1.1.  Aprobă înființarea, începând cu data de 27 iunie 2019, a  completului de apel 

- AV3, format din trei judecători, care să judece cauze pe perioada vacanței judecătorești, 

respectiv iulie - august 2019. 

1.2. Aprobă componența completului de judecată de vacanță AV3 pentru perioada 

iulie-august 2019, după cum urmează: 

- Tătar Ioana, Rus Claudia și Marinescu Simona, cu ședință de judecată în data de 

16.07.2019, ora 11:30, cam 61; 

- Sotoc Daniela, Bendea Florin și Pop Patricia, cu ședință de judecată în data de 

20.08.2019, ora 11:30, cam 61. 

1.3. Aprobă desființarea completului de judecată de vacanță AV3 începând cu 

02.09.2019. 

(…) 

Art. 2 Prezenta hotărâre se va comunica grefierului șef al Secției a II – a civilă, de 

contencios administrativ și fiscal și se va posta pe portalul intranet al Curții de Apel Oradea.   

 

 Membrii colegiului de conducere: 

1. Mirea Gajdo Loreley Emeșe –  vicepreşedinte_____________________ 

2. Blaga Gabriela  – judecător ___________________________________ 

3. Stan Aurelia Lenuţa - judecător ________________________________ 

4. Toader Felicia Doina – judecător ______________________________ 

5. UdroiuMihail – judecător _____________________________________ 

6. Văsonan Alin – judecător _____________________________________ 

 

 

 

                                                                                             SECRETAR 

                                                                                  prim grefier Dobai Florica 

 


