EXTRAS AL
HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE
AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 13 DIN 31.05.2019
Colegiul de Conducere al Tribunalului Bucureşti, convocat şi întrunit astăzi 31.05.2019, are
următoarea ordine de zi:
18. Stabilirea modului de lucru pe perioada vacanţei judecătoreşti la nivelul Tribunalului Bucureşti
(……)
„……….”
18.7. Discutarea propunerilor privind programului de lucru cu publicul la nivelul Tribunalului Bucureşti
…………………………….
HOTĂRĂŞTE ŞI AVIZEAZĂ URMĂTOARELE ACTE:
………………………………..
În unanimitate, având în vedere propunerile formulate, precum şi amendamentele formulate în
timpul prezentei şedinţe, Colegiul de Conducere aprobă şi dispune următoarele:
„…………………………….”
Biroul de Informare şi Relaţii Publice va funcţiona cu program normal, ca şi în perioadele de
timp aflate în afara vacanţei judecătoreşti.
Biroul de aplicare a apostilei va avea următorul program:
- primiri acte: miercuri şi joi - orele 09.00-11.00
- eliberări acte: miercuri şi joi - orele 13.00-14.00, în ziua depunerii.
Biroul Local pentru Expertize Tehnice, Judiciare şi Contabile va avea următorul program cu
publicul pe perioada vacanţei judecătoreşti:
- marţi şi joi - orele 09.00-13.00
Biroul Persoane Juridice va avea următorul program:
- marţi şi joi - orele 09.00-13.00
„………………”
Biroul Traducători va avea următorul program:
- marţi, miercuri, joi, între orele 09,00 – 12,00.
Biroul Partide Politice va avea următorul program:
- marţi şi joi, între orele 09,00 – 12,00.
„………………”
I. a) Arhive şi Registraturi
Arhiva şi Registratura (Secţiile I-VIII): marţi, miercuri şi joi - orele 09.00 - 12.00
b) Programul de legalizări
Secţia I Penală: miercuri – orele 09.00 – 12.00.
Secţia a II-a de Contencios Administrativ şi Fiscal: miercuri şi joi - orele 09.00-12.00.
Secţiile Civile III-V: miercuri– orele 09.00 – 12.00.
Secţia a VI-a Civilă: marţi, miercuri, joi – orele 09.00-12.00
Secţia a VII-a Civilă: marţi şi joi - orele 09.00-12.00
Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale: marţi şi joi - orele 09.00-12.00
„…………………”
III. Şedinţele de judecată, urmează a se desfăşura în conformitate cu planificările făcute de către
preşedinţii secţiilor şi avizate de Colegiul de Conducere al Tribunalului Bucureşti.
„…………………………….”
…………………………….
JUDECĂTOR MIHAELA-LAURA RADU
PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI BUCUREŞTI
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