JUDECĂTORIA
SECTORULUI 2 BUCUREŞTI
Bucureşti, Sector 3, Bld. Unirii nr. 37
Tel.: 021/4083650 / Fax: 021/408.36.22
e-mail: jud-sector2@just.ro

În temeiul dispoziţiilor:
- art. 49 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată,
- art. 19 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti (brevitatis causa,
ROI) aprobat prin Hotărârea nr. 1375/17.12.2015 a Consiliului Superior al Magistraturii,
COLEGIUL DE CONDUCERE
AL
JUDECĂTORIEI SECTORULUI 2 BUCUREŞTI
a adoptat:
HOTĂRÂREA
nr. 9/23.05.2019
-extrasArt. IX. Colegiul de Conducere, în unanimitate, hotărăşte aprobarea programului de lucru cu
publicul la nivelul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti în perioada vacanţei judecătoreşti aferente
anului 2019, astfel:

Compartimentul Registratură
primiri cereri de chemare în judecată/depunere cereri şi acte la dosar:
MARŢI

0800-1100

JOI

0800-1100

Compartimentul Registratură
depuneri cereri privind eliberarea certificatelor de grefă/legalizarea hotărârilor judecătoreşti:
MARŢI

0800-1100

JOI

0800-1100

Biroul Persoane Juridice
legalizări, cereri privind eliberarea certificatelor de înscriere în Registru special şi cereri de
eliberare extras din Registru Asociaţiilor/Fundaţiilor:
MARŢI

0800-1100

Operator de date cu caracter personal nr. 2891
Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general
privind protecția datelor). Persoanele cărora li se adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia
au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul general privind
protecția datelor şi cu respectarea art. 71-74 Cod civil.
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Biroul Persoane Juridice
primire cereri având ca obiect acordare/modificare personalitate juridică:

JOI

0800-1100
Compartimentul Arhivă

MARŢI

0800-1100

JOI

0800-1100

Compartimentul Arhivă
program eliberări cauţiuni/recipise
MARŢI

0900-1100

Biroul de Informare şi Relaţii cu Publicul
LUNI

0800-1900

MARŢI

0800-1600

MIERCURI

0800-1600

JOI

0800-1600

VINERI

0800-1600

Art. XVII. Potrivit art. 23 alin. 9 teza a II-a din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor
judecătoreşti, prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa celor interesaţi şi se va publica pe Intranet –
secţiunea Hotărâri de Colegiu.
Judecător: Bogdan Alex ARGHIR
- preşedintele Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti
- preşedintele Colegiului de conducere, potrivit art. 18 alin. 1 şi teza a II-a din Regulamentul de
ordine interioară al instanţelor judecătoreşti
Jud. Alexandra COCA- membru în Colegiu de Conducere
Jud. Maria-Cristina FINTOC- membru în Colegiu de Conducere
Jud. Andrei-Aurel PĂUN- membru în Colegiu de Conducere
Jud. Bogdan-Cristian STĂNCIULESCU- membru în Colegiu de Conducere
Operator de date cu caracter personal nr. 2891
Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general
privind protecția datelor). Persoanele cărora li se adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia
au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul general privind
protecția datelor şi cu respectarea art. 71-74 Cod civil.
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