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DECRETE
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1)
din Constituția României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind
statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.458 din
17 decembrie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Achim I. Alina-Mihaela se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 109.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1)
din Constituția României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind
statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.458 din
17 decembrie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Rotaru M. Doriana se numește în funcția de procuror
la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 110.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1)
din Constituția României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind
statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.458 din
17 decembrie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Cimpoeru G. Natalia se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Petroșani.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 111.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1)
din Constituția României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind
statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.458 din
17 decembrie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Uncheleșu M. Marcela-Alina se numește în funcția
de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Deva.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 112.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1)
din Constituția României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind
statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.458 din
17 decembrie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Popa J. Mihai-Cătălin se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârlău.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 113.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1)
din Constituția României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind
statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.458 din
17 decembrie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Trastău A. Olimpia-Maria se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Hunedoara.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 114.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1)
din Constituția României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind
statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.458 din
17 decembrie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Roca M. Carmil se numește în funcția de procuror la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 115.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1)
din Constituția României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind
statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.458 din
17 decembrie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Borca I. Maria se numește în funcția de procuror la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Hațeg.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 116.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1)
din Constituția României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind
statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.458 din
17 decembrie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Began A. Daniel se numește în funcția de procuror
la Parchetul de pe lângă Judecătoria Însurăței.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 117.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1)
din Constituția României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind
statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.458 din
17 decembrie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Schipor A. Cristina se numește în funcția de procuror
la Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 118.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1)
din Constituția României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind
statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.458 din
17 decembrie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Gîlcescu D. Dan-Dumitru se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Miercurea-Ciuc.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 119.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1)
din Constituția României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind
statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.458 din
17 decembrie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Cioară M. Hortensia-Livia se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpeni.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 120.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1)
din Constituția României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind
statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.458 din
17 decembrie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Ciobanu V. Adriana-Carolina se numește în funcția
de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistrița.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 121.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1)
din Constituția României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind
statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.458 din
17 decembrie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Rusu T. Fănel se numește în funcția de procuror la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 122.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60 din
15 ianuarie 2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Mateescu Mihai-Bogdan se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Râmnicu Vâlcea.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 123.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60 din
15 ianuarie 2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Militaru Ionuț se numește în funcția de judecător la
Judecătoria Sectorului 6 București.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 124.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60 din
15 ianuarie 2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Manea Cătălin-Dănuț se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Sectorului 6 București.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 125.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60 din
15 ianuarie 2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Horhat Maria-Camelia se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Cluj-Napoca.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 126.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60 din
15 ianuarie 2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Nistor Cătălina se numește în funcția de judecător
la Judecătoria Brașov.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 127.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60 din
15 ianuarie 2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Jelea Dinu se numește în funcția de judecător la
Judecătoria Focșani.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 128.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60 din
15 ianuarie 2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Iacob Marcela-Marta se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Sectorului 3 București.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 129.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 54/29.I.2009
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60 din
15 ianuarie 2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Sîrghi Ruxandra se numește în funcția de judecător
la Judecătoria Sectorului 6 București.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 130.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60 din
15 ianuarie 2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Asănică Andra-Monica se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Sectorului 6 București.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 131.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60 din
15 ianuarie 2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Tanka Attila se numește în funcția de judecător la
Judecătoria Târgu Mureș.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 132.
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MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 54/29.I.2009
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60 din
15 ianuarie 2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Ioniță Cristina-Nicoleta se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Sectorului 2 București.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 133.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60 din
15 ianuarie 2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Zamfiroi Anca-Ionela se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Vaslui.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 134.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60 din
15 ianuarie 2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Gheorghe Carmen-Liliana se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Buftea.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 135.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 54/29.I.2009
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60 din
15 ianuarie 2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Boștiog Alina se numește în funcția de judecător la
Judecătoria Brașov.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 136.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60 din
15 ianuarie 2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Mircea Paul se numește în funcția de judecător la
Judecătoria Târgu Mureș.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 137.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60 din
15 ianuarie 2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Craiu Iulia se numește în funcția de judecător la
Judecătoria Sectorului 4 București.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 138.
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MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 54/29.I.2009
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60 din
15 ianuarie 2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Mihali-Viorescu Lucian se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Sectorului 2 București.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 139.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60 din
15 ianuarie 2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Pelin Oana-Elena se numește în funcția de judecător
la Judecătoria Sectorului 2 București.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 140.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60 din
15 ianuarie 2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Urziceanu Liviu-Mihai se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Arad.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 141.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 54/29.I.2009
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60 din
15 ianuarie 2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Croitoru Cristina-Raluca se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Sectorului 2 București.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 142.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60 din
15 ianuarie 2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Lăcătușu Roxana-Maria se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Sectorului 4 București.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 143.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60 din
15 ianuarie 2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Neghină Ionel-Florin se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Giurgiu.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 144.
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MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 54/29.I.2009
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60 din
15 ianuarie 2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Moise Marian-Virgil se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Sectorului 2 București.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 145.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60 din
15 ianuarie 2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Mirăuță Daniel se numește în funcția de judecător la
Judecătoria Iași.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 146.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60 din
15 ianuarie 2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Trincă Alina Irina se numește în funcția de judecător
la Judecătoria Sectorului 3 București.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 147.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 54/29.I.2009
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60 din
15 ianuarie 2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Iana Ovidiu se numește în funcția de judecător la
Judecătoria Buzău.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 148.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60 din
15 ianuarie 2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Neacșu Georgeta-Marilena se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Sectorului 2 București.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 149.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60 din
15 ianuarie 2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Nechita Alexandra se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Sectorului 2 București.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 150.
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MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 54/29.I.2009
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60 din
15 ianuarie 2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Bartha Kinga-Agota se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Sfântu Gheorghe.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 151.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60 din
15 ianuarie 2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Cambrea Irina-Marilena se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Târgu Jiu.
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