
ijr Curtea de Apel Bălţi
O R D IN U L  NR. 2 I

03 ianuarie 2023 mun. Bălţi
“Cu privire la constitu irea com plete lor de judeca tă  în cadrul 

Colegiului Civil şi C ontencios adm inistrativ pentru anul 2 0 2 3 ”

în  conform itate  cu art. 6 1 alin. (1 1 ), 15 alin. (2) din L egea  cu privire la organizarea 
judecătorească, nr. 514 din 06.07.1996,

Ordon:

1. Se constituie în cadrul Colegiului Civil şi de Contencios adm inistrativ  al Curţii de 
Apel Bălţi com plete le  de judeca tă  ce vor exam ina cauzele civile (drept com un), în 
urm ătoarea com ponenţă:

C om pletu l nr. 1:
1.1 .Procopciuc Stela - preşedintele com pletului;
1.2. Stănilă D iana;
1 .3 .Corolevschi Dumitru.
C om pletu l nr. 2:
2.1. G arbuz A driana - preşedintele completului;
2.2. G rosu lulia;
2 .3 .C iobanu Andrian.
2. Se constituie în cadrul Colegiului Civil şi de Contencios adm inistrativ  al Curţii de 

Apel Bălţi com pletul specializat după cum urmează:
- C om pletu l nr. 1, specializat în m aterie de contencios adm inistrativ:
1.1. Procopciuc  Stela- preşedintele com pletului;
1.2. G rum eza  Elena;
1.3. Chircu Natalia.
3. Se constituie în cadrul Colegiului Civil şi de C ontencios adm inistrativ  al Curţii de 

Apel Bălţi com plete supleante specializate în m aterie de contencios adm inistrativ  după 
cum urmează:

C om pletu l n r . l
1.1. G arbuz A driana - preşedintele completului;
1.2. G rosu lulia;
1.3. C iobanu Andrian.
C om pletul nr. 2:
2.1. Corolevschi Dumitru;
2.2. Stănilă Diana.
4. R eieşind din num ărul funcţiilor vacante de judecă to r  în cadrul Colegiului Civil şi 

de contencios adm inistrativ  al Curţii de Apel Bălţi (patru), pentru  a asigura buna 
funcţionare a Curţii de Apel Bălţi şi egalarea sarcinii efective per judecător, fară a adm ite 
suprasolicitarea judecă to ri lo r  care exam inează cauze de drept com un, C om pletului n r . l  
specializat în m aterie de contencios adm inistrativ  în u rm ătoarea  com ponenţă:

1.1. Procopciuc Stela- preşedintele completului;
1.2. G rum eza  Elena;
1.3. Chircu N atalia,

se vor repartiza si dosarele înregistrate cu indicii : - ”2a” , ”2a i’\  ”2 ac” .
5. Cauzele pendinte în procedura contenciosului adm inistrativ  urm ează a fi 

exam inate în continuare com pletului căruia i-au fost repartizate.



6. Se pune în*-obligaţia managerului -  B ogatîriov Irina operarea modificărilor 
respective în PIGD.

7. Responsabil de controlul asupra executării prezentului O rdin  se num eşte  -  Stela 
Procopciuc, V icepreşedin te  interim ar al Curţii de Apel Bălţi.

8. Prezentul O rdin  se aduce la cunoştinţa colaboratorilor Curţii de Apel Bălţi la 
adunarea colectivului instanţei din 03 ianuarie 2023 şi se publică pe pagina w eb a Curţii 
de Apel Bălţi.

9. Prezentul O rdin  intră în vigoare din data emiteri '

Preşedintele  Curţii de Apel Bălţi


