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H O T Ă R Â R E A 

Nr. 18 din 04 decembrie 2018 

 

 

Colegiul de conducere al Tribunalului Brăila, format din: 

 

     Preşedinte - judecător Banu Păuniţa, preşedintele Tribunalului Brăila 

Membri -  judecător Vicol Daniela, vicepreşedinte tribunal 

- judecător  Alionte Viorica, preşedintele Secţiei I civilă 

- judecător  Vasile Viorel, președintele Secție penale 

- judecător  Chiroi Anamaria 

- judecător  Dumitru Florin 

 

Având în vedere următoarea ordine de zi: 

 

 

1. Punerea în discuție a planificărilor pentru cele trei secții ale Tribunalului 

Brăila pe lunile martie și aprilie 2019, astfel: planificările de şedinţă; de permanenţă; 

Planificare - Judecător de drepturi şi libertăţi fond (DL); Planificare - Judecător de 

drepturi şi libertăţi contestaţii (CDL); Planificare - Cameră preliminară şi judecată 

(PFOND+CP); Planificare permanenţă – Fond Judecător de drepturi şi libertăţi (PDL); 

Planificare  de permanenţă - Contestaţii Judecător de drepturi şi libertăţi (CPDL); 

Planificare executări penale (conform art.29 alin.3 din ROI) şi Planificarea de apostilă. 

 

2. Punerea în discuţie a referatelor întocmite pentru Secţia a II a civilă de 

contencios administrativ şi fiscal la data de 27.11.2018 şi Secția penală la data de 

04.12.2018. 

3. Alte probleme curente. 

 

 

………………. 

 

Văzând şi procesul verbal din data de 04 decembrie 2018 a Colegiului de 

conducere al Tribunalului Brăila; 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 



 

 

Art.1. Cu unanimitate de voturi a celor prezenți colegiul de conducere aprobă 

planificările pentru cele trei secții ale Tribunalului Brăila pe lunile martie și aprilie 

2019 astfel: planificările de şedinţă; de permanenţă; Planificare - Judecător de drepturi 

şi libertăţi fond (DL); Planificare - Judecător de drepturi şi libertăţi contestaţii (CDL); 

Planificare - Cameră preliminară şi judecată (PFOND+CP); Planificare permanenţă – 

Fond Judecător de drepturi şi libertăţi (PDL); Planificare  de permanenţă - Contestaţii 

Judecător de drepturi şi libertăţi (CPDL); Planificare executări penale (conform art.29 

alin.3 din ROI) şi Planificarea de apostilă. 

  

Art.2. Cu unanimitate de voturi a celor prezenți colegiul de conducere aprobă 

referatele întocmite de președintele Secției penale la data de 04.12.2018 şi de 

preşedintele Secţiei a II a civilă de contencios administrativ şi fiscal la data de 

27.11.2018 , astfel că: 

  

1. Începând cu data de 04.12.2018 se vor activa completele de judecată: 1Fp şi 

1FPCC, care să aibă componenţa:  judecător Căpăţână Alexandra Cristiana,  

complete care au asociate aceleaşi obiecte, stadii procesuale şi complexitate cu 

celelalte complete de acelaşi tip existente.  

2. Începând cu data de 03.01.2019 se va activa completul – judecător de drepturi şi 

libertăţi: DL1, care să aibă componenţa: judecător Căpăţână Alexandra 

Cristiana, complet care are asociat aceleaşi obiecte, stadii procesuale şi 

complexitate cu celelalte complete de acelaşi tip existente. 

Configurarea acestui complet se va realiza anterior date de 03.01.2019, urmând 

ca activarea acestuia să se facă la data de 03.01.2019. Dosarele aflate pe rol la 

completele: 1Fp şi 1Fpcc, vor fi preluate de judecător Căpăţână Alexandra Cristiana, 

care face parte din componenţa acestor complete. 

Se vor face modificări la planificările de: şedinţe de judecată; Permanenţă – 

contestaţii judecător de drepturi şi libertăţi, fond (Măsuri preventive), cameră 

preliminară (CPDL) şi Permanenţă fond – judecător de drepturi şi libertăţi (PDL), 

cameră preliminară şi judecată (PFOND+CP), precum şi de contestaţii – judecător de 

drepturi şi libertăţi şi judecător de cameră preliminară (CDLN1, CDLN2), pe lunile 

ianuarie şi februarie 2019, în sensul că la completele 1 Fp, 1 Fpcc şi CFPN2 în loc de 

judecător se va trece Căpăţână Alexandra Cristiana, iar în loc de DL1 şi JDL1 se va 

completa cu numele  judecătorului, respectiv Căpăţână Alexandra Cristiana. 

3. Începând cu data de 04.12.2018 se vor activa completele de judecată: 4Fp şi 

4FPCC, care să aibă componenţa: judecător Cojocariu Marius Florentin,  

complete care vor avea asociate aceleaşi obiecte, stadii procesuale şi 

complexitate cu celelalte complete de acelaşi tip existente.  



4. Începând cu data de  03.01.2019 se va activa completul – judecător de drepturi 

şi libertăţi: DL4, care să aibă componenţa: judecător Cojocariu Marius Florentin, 

complet care are asociat aceleaşi obiecte, stadii procesuale şi complexitate cu 

celelalte complete de acelaşi tip existente. 

Configurarea acestui complet se va realiza anterior date de 03.01.2019, urmând ca 

activarea acestuia să se facă la data de 03.01.2019. 

Se vor face modificări la planificările de: şedinţe de judecată; Permanenţă – 

contestaţii judecător de drepturi şi libertăţi, fond (Măsuri preventive), cameră 

preliminară (CPDL) şi Permanenţă fond – judecător de drepturi şi libertăţi (PDL), 

cameră preliminară şi judecată (PFOND+CP), pe lunile ianuarie şi februarie 2019, în 

sensul că la completele 4 Fp şi 4 Fpcc în loc de judecător se va trece Cojocariu Marius 

Florentin, iar în loc de DL4 şi JDL4 se va completa cu numele  judecătorului, respectiv 

Cojocariu Marius Florentin.  

Se vor completa planificările de: Permanenţă – contestaţii judecător de drepturi 

şi libertăţi, fond (Măsuri preventive), cameră preliminară (CPDL) şi Permanenţă fond 

– judecător de drepturi şi libertăţi (PDL), cameră preliminară şi judecată 

(PFOND+CP), pentru perioada 24 - 31 decembrie 2018. 

**** 

Art.3. Se va aduce la cunoştinţa persoanelor interesate prezenta hotărâre. 

 

          Dată în şedinţa Colegiului de conducere a Tribunalului Brăila, azi 04 decembrie 

2018. 

 

 

Preşedinte,                 Membri - judecători, 

judecător Banu Păuniţa                            Vicol Daniela 

 

Alionte Viorica  

  

Vasile Viorel  

 

       Chiroi Anamaria 

 

       Dumitru Florin 


