
ROMÂNIA 
 
 

SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI 
 

ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 13 IULIE 2017  

Nr. 
crt. 

Număr 
lucrare 

Descriere lucrare 

1. 15751/2017 
• Hotarare nr. 

892 
• Hotarare nr. 

893 
• Hotarare nr. 

894 
• Hotarare nr. 

895 
• Hotarare nr. 

896 
• Hotarare nr. 

897 
• Hotarare nr. 

898 
• Hotarare nr. 

899 
• Hotarare nr. 

900<  

DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE:  
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 15198/DRUO/2017 privind 
propunerea de delegare în funcţia de vicepreşedinte al Curţii de Apel Bacău, a 
doamnei judecător MOGLAN LĂCRĂMIOARA. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 15233/DRUO/2017 privind 
propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Secției de contencios 
administrativ şi fiscal a Tribunalului Timiş a domnului judecător CARAVELEA 
ŞTEFAN-DORIN. 
 
3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 15513/DRUO/2017 privind 
propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Întorsura 
Buzăului a doamnei judecător TECIU MARINELA. 
 
4) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 15519/DRUO/2017 privind 
propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Târgu Secuiesc 
a doamnei judecător FORRO-FAZAKAS CSILLA-RITA. 
 
5) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 15639/DRUO/2017 privind 
propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Miercurea Ciuc 
a doamnei judecător TUDOR ANA MĂDĂLINA. 
 
6) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 15403/DRUO/2017 privind 
propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Balş a domnului 
judecător ROTEA NICOLAIE. 
 
7) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 15446/DRUO/2017 privind 
propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Răcari a 
domnului judecător LILEA MARIAN. 
 
8) Nota Direcției resurse umane şi organizare privind propunerea de delegare în 
funcţia de preşedinte al Judecătoriei Bolintin Vale a doamnei judecător 
BUGNAR CRISTINA. 
 
9) Nota Direcției resurse umane şi organizare privind propunerea de delegare în 
funcţia de preşedinte al Judecătoriei Târgu Cărbuneşti a doamnei judecător 
Merişescu Mihaela-Carmen 
 
 
 
 



 
Solutie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

 

1. Delegarea în funcţia de vicepreşedinte al Curţii de Apel Bacău a 

doamnei judecător MOGLAN LĂCRĂMIOARA, începând cu data de 

15.07.2017, până la ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în 

condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate) 

 

2. Delegarea în funcţia de preşedinte al Secției de contencios administrativ 

şi fiscal a Tribunalului Timiş a domnului judecător CARAVELEA 

ŞTEFAN-DORIN, începând cu data de 14.07.2017, până la ocuparea 

funcţiei prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

(unanimitate) 

 

3. Delegarea în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Întorsura Buzăului a 

doamnei judecător cu grad profesional de tribunal TECIU MARINELA, 

începând cu data de 15.07.2017, până la ocuparea funcţiei prin concurs 

sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate) 

 

4. Delegarea în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Târgu Secuiesc a 

doamnei judecător FORRO-FAZAKAS CSILLA-RITA, începând cu 

data de 15.07.2017, până la ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în 

condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate) 

 

5. Delegarea în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Miercurea Ciuc a 

doamnei judecător TUDOR AURA- MĂDĂLINA, începând cu data de 

15.07.2017, până la revenirea titularului pe post, dar nu mai mult de 6 

luni. (unanimitate) 

 

6. Delegarea în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Balş a domnului 

judecător ROTEA NICOLAIE, începând cu data de 15.07.2017, până la 

ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai 

mult de 6 luni. (unanimitate) 

 

7. Delegarea în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Răcari a domnului 

LILEA MARIAN, judecător la Judecătoria Ploieşti, începând cu data de 

15.07.2017, până la ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în 

condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (majoritate) 

 

8. Delegarea în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Bolintin Vale a 

doamnei judecător cu grad profesional de tribunal BUGNAR CRISTINA, 

începând cu data de 15.07.2017, până la ocuparea funcţiei prin concurs 

sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate) 

 



9.1. Delegarea în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Târgu Cărbuneşti 

a doamnei judecător MERIŞESCU MIHAELA-CARMEN, începând cu 

data de 15.07.2017, până la ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în 

condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate) 

 

9.2. Revocarea Hotărârii nr. 692/15.06.2017 a Secţiei pentru judecători a 

Consiliului Superior al Magistraturii prin care s-a dispus delegarea 

doamnei judecător Merişescu Mihaela-Carmen, în funcţia de 

vicepreşedinte al Judecătoriei Târgu Cărbuneşti. (majoritate) 

 

2. 15752/2017 
• Hotarare nr. 

901 
• Hotarare nr. 

902 
• Hotarare nr. 

903<  

PRELUNGIRE DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE:  
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 15138/2017 privind 
propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a 
Judecătoriei Cluj-Napoca a doamnei DARADICS OANA-MARIA, judecător cu 
grad profesional de tribunal. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 15622/2017 privind 
propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a 
civile de contencios administrativ şi fiscal din cadrul Tribunalului Satu-Mare a 
doamnei judecător VÎLCU ADRIANA MARIANA. 
 
3) Nota Direcției resurse umane şi organizare privind propunerea de prelungire 
a delegării domnului judecător Stăncioiu Adi Gabriel, în funcţia de 
vicepreşedinte al Judecătoriei Drobeta Turnu Severin 
 
 
Solutie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a 

hotărât 

 

1. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a 

Judecătoriei Cluj-Napoca a doamnei judecător cu grad profesional de 

tribunal DARADICS OANA-MARIA, începând cu data de 01.08.2017, 

până la ocuparea funcţiei prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult 

de 6 luni. (unanimitate) 

 

2. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civile de 

contencios administrativ şi fiscal din cadrul Tribunalului Satu-Mare a 

doamnei judecător VÎLCU ADRIANA MARIANA, începând cu data de 

10.08.2017, până la ocuparea funcţiei prin numire, în condiţiile legii, dar 

nu mai mult de 6 luni. (unanimitate) 

 

3. Prelungirea delegării în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei 

Drobeta Turnu Severin a domnului judecător STĂNCIOIU ADI 



GABRIEL, începând cu data de 01.08.2017, până la ocuparea funcţiei 

prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

(majoritate) 

 

 


