
UNIUNEA NATIONALA A EXECUTORILOR JUDECATORE$TI 

COMISIA PENTRU VERIFICAREA INDEPLINIRII CONDITIILOR DE 
INSCRIERE LA EXAMENUL DE DEFINITIV AT PENTRU EXECUTORII 

JUDECA. TORE~TI ST AGIARI 

HOTA.RAREA 
din data de 18.06.2019 

privind verificarea dosarelor candidatilor inscri~i la examenul de definitivat pentru 
executorii judecatore~ti stagiari 

Dupa verificarea dosarelor candidatilor inscri~i la examenul de definitivat pentru 
executorii judecatore~ti stagiari ce va avea Joe in data de 28.06.2019; 

Avand in vedere prevederile art. 15 ~i ale art. 201 din Legea nr. 188/2000 privind 
executorii judecatore~ti, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare coroborate cu 
dispozitiile art. 28 lit. a) ~i ale art. 40 din Regulamentul de punere in aplicare a Legii nr. 
188/2000 privind executorii judecatore~ti, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 
210/2001 , cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

Comisia pentru verificarea indeplinirii condi!iilor de inscriere la examenul de definitivat 
pentru executorii judecatore~ti stagiari; 

in urma verificarii documentelor cuprinse in dosarele de inscriere ale candidatilor 
la examenul de definitivat pentru executorii judecatore~ti stagiari, cu unanimitate de 
voturi, emite urmatoarea · 

HOTA.RARE 

Art. 1. Se admit cererile de inscriere a candidatilor la examenul de definitivat pentru 
executorii judecatore~ti stagiari, dupa cum urmeaza: 

Nume ~i 
Camera Executorilor 

Rezultatul verificarii Judecatore~ti unde Nr. crt. prenume 
candidatul a depus cererea indeplinirii condifiilor de 

candidat 
de inscriere inscriere 

1. Costan Flavius -
ALBA-IULIA ADMIS Julian 

2. Negrila Sorin 
BUCURE~TI ADMIS 

3. Placinta Sorin -
Nicolae SUCEAVA ADMIS 

Art. 2. Se resping cererile de inscriere a candidatilor la examenul de definitivat pentru 
executorii judecatore~ti stagiari, dupa cum urmeaza: 

Bucure~ti. sir. Cuza Voda nr.143. sector 4 - Cod Po~tal 040283 
Tel. (+4021) 3205092/50. Fax. (+4021) 3205090 
E- mail. lJ11i.une.@.exe.culor.i.r.o. web www.executorj rn 
Operator de date cu caracter personal nr. 9439 

Pagina 1 din 3 



UNIUNEA NATIONALAA EXECUTORILOR JUDECATORE$TI 

Nume ~i 
Camera Executorilor Rezultatul verificarii 

Judecatore~ti unde 
Nr. crt. prenume indeplinirii conditiilor de 

candidat 
candidatul a depus cererea inscriere 

de inscriere 
RESPINS ca urmare a 

neindeplinirii conditiilor 
prevazute de art. 5 alin. (2) 
din Regulamentul de punere 

in aplicare a Legii nr. 
188/2000 privind executorii 
judecatore~ti, aprobat prin 

Dumitrache Ordinul ministrului justitiei 
1. Ovidiu - Julian ALBA-JULIA nr. 210/2001 , cu modificarile 

~i completarile ulterioare 
coroborate cu prevederile 

Ordinului ministrului justitiei 
nr. 3939/C/1 6. l0.2018 

privind actualizarea 
numarului de posturi de 

executor judecatoresc pentru 
anul 2018 

RESPINS ca urmare a 
neindeplinirii conditiilor 

prevazute de art. 5 alin. (2) 
din Regulamentul de punere 

in aplicare a Legii nr. 
188/2000 privind executorii 
judecatore~ti, aprobat prin 

Mitu Madalina - Ordinul ministrului justitiei 
2. Elena PLOIE~TI nr. 210/2001 , cu modificarile 

~i completarile ulterioare 
coroborate cu prevederile 

Ordinului ministrului justitiei 
nr. 3939/C/16.10.2018 

privind actualizarea 
numarului de posturi de 

executor judecatoresc pentru 
anul2018 

Art. 3. Prezenta Hotarare va fi afi~ata la sediile Camerelor unde s-au depus cererile de 
inscriere, la loc vizibil ~i accesibil publicului ~i va fi publicata pe pagina de internet a Uniunii 
N ationale a Executorilor J udecatore~ti. 

Art. 4. Candidatii ale caror cereri de inscriere au fost respinse pot formula contestatie 
impotriva hotararii comisiei, in termen de 48 de ore de la expirarea termenului de afi~are. 

Contestatia se depune la sediul Camerei unde s-a depus cererea de inscriere. 
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Art. 5. Uniunea Nationala a Executorilor Judecatore~ti prin Secretariat, Serviciul Juridic 
~i Serviciul Administrativ - compartimentul IT, precum ~i Camerele Executorilor Judecatore~ti 
de pe langa Cu[!ile de Apel vor urmari aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei Hotarari. 

Prezenta Hotarare a fost intocmita in 2 ( doua) exemplare. 

Comisia 

Constantin Airinei, executor judecatoresc, 

Marin Corne! Cotfas, executor judecatoresc, 

Roxana-Maria Paun, reprezentant Ministerul Justitiei, 

Maria Coca Sima, reprezentant Ministerul Justitiei, 

Ancuta Feodotov, reprezentant Ministerul Justitiei, 
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