
                                    ROMÂNIA 

 
CURTEA DE APEL ALBA IULIA 

COLEGIUL DE CONDUCERE 
 

HOTĂRÂREA NR. 67 
 din data de 19.09.2019            

                    
Având în vedere dispoziţiile art. 18 şi 23 din Regulamentul de 

ordine interioară al instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/2015, Colegiul de conducere 
s-a întrunit în şedinţa de lucru de la data de 19.09.2019. Şedinţa a fost 
convocată de domnul judecător Liviu Gheorghe Odagiu, preşedinte al 
Curţii de Apel Alba Iulia.  

Conducerea şedinţei Colegiului de conducere a fost asigurată de 
domnul judecător Liviu Gheorghe Odagiu, preşedinte al Curţii de Apel 
Alba Iulia. Au participat următorii judecători: Ştefania Dragoe,  Laura 
Maria Dehelean, Oana Maria Petraşcu şi Adrian Hancaş. 

Şedinţa de lucru a Colegiului de conducere a fost statutară din 
punct de vedere al numărului de membri participanţi. 

Conform art. 23 alin. 3 şi 50 alin. 5 din Regulamentul de ordine 
interioară al instanţelor judecătoreşti, secretariatul şedinţei de lucru a fost 
asigurat de doamna Ioana Florina Boţan, prim grefier al Curţii de Apel 
Alba Iulia.  

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 CURŢII DE APEL ALBA IULIA 
 

Fiind sesizat cu propunerea formulată de doamna judecător 
Fiţ Carmen Corina, preşedintele Secţiei de contencios administrativ 
şi fiscal, prin care solicită completarea Hotărârii Colegiului de 
conducere nr. 52/2019, în unanimitate,  
 Prin propunerea formulată, preşedintele Secţiei de contencios 
administrativ şi fiscal a solicitat completarea Hotărârii Colegiului de 
conducere nr. 52/2019, astfel: 

1. Judecătorii stabiliţi săptămânal, conform hotărârii menţionate, 
asigură atât participarea în şedinţele de judecată programate cât 
şi rezolvarea incidentelor procedurale care sunt repartizate spre 
soluţionare acestor complete.         



2. Completul de judecată astfel constituit va păstra cauza pentru 
judecată în situaţia în care se amâna dosarul cu respectarea 
principiului continuităţii completului. 

3.  Procedura prealabilă primului termen şi conducerea şedinţelor 
de judecată va fi efectuată, prin rotaţie, de către domnii  
judecători Hancaş Emil Adrian şi  Neagoş Sorina Viorica iar în 
lipsa acestora,  de către judecătorul ce compune completul în 
săptămâna în care  s-a constatat această lipsă.  
 

 Membrii Colegiului de conducere apreciază că este necesară 
această completare în vederea bunei desfăşurări a activităţii secţiei, 
astfel că vor aproba propunerea formulată. 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 
 Art. 1.- Aprobă propunerea formulată de preşedintele Secţiei 
de contencios administrativ şi fiscal şi dispune completarea 
Hotărârii Colegiului de conducere nr. 52/2019, cu următoarele: 

1. Judecătorii stabiliţi săptămânal, conform hotărârii menţionate, 
asigură atât participarea în şedinţele de judecată programate cât 
şi rezolvarea incidentelor procedurale care sunt repartizate spre 
soluţionare acestor complete.         

2. Completul de judecată astfel constituit va păstra cauza pentru 
judecată în situaţia în care se amâna dosarul cu respectarea 
principiului continuităţii completului. 

3.  Procedura prealabilă primului termen şi conducerea şedinţelor 
de judecată va fi efectuată, prin rotaţie, de către domnii  
judecători Hancaş Emil Adrian şi  Neagoş Sorina Viorica iar în 
lipsa acestora,  de către judecătorul ce compune completul în 
săptămâna în care  s-a constatat această lipsă.  

  
 Dată azi, 19.09.2019.   
 
Preşedintele Colegiului de Conducere: 
 

Liviu Gheorghe ODAGIU   _________ 
 
 
Membri ai Colegiului de Conducere: 
 

Laura Maria DEHELEAN _________ 

Ştefania DRAGOE  _________ 

Adrian Emil HANCAŞ  _________ 

Oana Maria PETRAŞCU _________ 


