
ROMÂNIA 

JUDECĂTORIA SECTORULUI 5 BUCUREŞTI  

 

 

COLEGIUL DE CONDUCERE 

 

HOTĂRÂRE NR.12 

Adoptată în data de  19.04.2016 în şedinţa 

Colegiului de conducere al Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti, 

 

 În temeiul art. 49 şi 52 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea 

judiciară, republicată în Monitorul Oficial nr. 827 din 13.09.2005 şi art. 19, 113 

alin. (2) şi 178 din Regulamentul  de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti, 

 

 Pentru buna desfăşurare a activităţii  instanţei,                                                   

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 
 

Art. 1 Stabileşte perioada vacanţei judecătoreşti în intervalul 04.07.2016 – 

04.09.2016.  

 

Art. 2 Stabileşte ca în timpul vacanţei judecătoreşti, în cadrul secţiei civile, să 

fie judecate cauzele pentru care legea prevede soluţionarea de urgenţă şi cu 

celeritate şi cele în care s-a încheiat un acord de mediere, indiferent de 

obiectul judecăţii. 

 

Art. 3 Stabileşte componenţa completurilor şi planificării de permanenţă 

aferente completurilor constituite în cadrul secţiei civile a instanţei, în şedinţă 

publică în perioada 04.07.2016 – 04.09.2016 astfel: 

 

Săptămâna 1 vară – 4 – 10 iulie 2016 

 

           04.07.2016 – luni 
 

- completul nr. 16 civil – ora 9.00 – prezidat de judecător Ana Maria Puiu;   

- completul nr. 16 civil învestiri cu formulă executorie și executări silite – ora 

9.00 - prezidat de judecător Ana Maria Puiu;   

- completul nr. 16 civil camera de consiliu – ora 9.00, prezidat de judecător Ana 

Maria Puiu.  

 

Rezervă principală – Aurelian Marian Murgoci Luca 

Rezervă subsidiară – Alexandra Raluca Pană 



 

- completul nr. 17 civil – ora 9.00 – prezidat de judecător Antoaneta 

Mădălina Vlase;   

- completul nr. 17 civil învestiri cu formulă executorie și executări silite – ora 

9.00 - prezidat de judecător Antoaneta Mădălina Vlase;   

- completul nr. 17 civil camera de consiliu – ora 9.00, prezidat de judecător 

Antoaneta Mădălina Vlase.   

 

Rezervă principală – Cristina Sorana Dumitrescu 

Rezervă subsidiară – Mihaela Roxana Cozma 

 

- completul C stagiar civil – ora 9.00 – prezidat de judecător Mihnea 

Valentin Stoicescu;   

- completul C stagiar învestiri cu formulă executorie și executări silite – ora 9.00 

- prezidat de judecător Mihnea Valentin Stoicescu;   

- completul C stagiar civil camera de consiliu – ora 9.00, prezidat de judecător 

Mihnea Valentin Stoicescu.   

 

Rezervă principală – Fabiola Corina Finta  

Rezervă subsidiară – Iulia Slujitoru 

 

           05.07.2016 – marţi 
 

- completul nr. 1 minori – ora 9.00 – prezidat de judecător Laura Cristina 

Moise;   

- completul nr. 1 minori învestiri cu formulă executorie și executări silite – ora 

9.00 - prezidat de judecător Laura Cristina Moise;   

- completul nr. 1 minori camera de consiliu – ora 9.00, prezidat de judecător 

Laura Cristina Moise.  

 

Rezervă principală – Elena Valentina Sorescu 

Rezervă subsidiară – Aurelian Marian Murgoci Luca 

 

- completul nr. 7 civil – ora 9.00 – prezidat de judecător Daniela Delia 

Stoica;   

- completul nr. 7 civil învestiri cu formulă executorie și executări silite – ora 

9.00 - prezidat de judecător Daniela Delia Stoica;   

- completul nr. 7 civil camera de consiliu – ora 9.00, prezidat de judecător 

Daniela Delia Stoica.   

 

Rezervă principală – Iulia Slujitoru 

Rezervă subsidiară – Antoaneta Mădălina Vlase 

 



- completul nr. 11 civil – ora 9.00 – prezidat de judecător Mihaela Roxana 

Cozma;   

- completul nr. 11 civil învestiri cu formulă executorie și executări silite – ora 

9.00 - prezidat de judecător Mihaela Roxana Cozma;   

- completul nr. 11 civil camera de consiliu – ora 9.00, prezidat de judecător 

Mihaela Roxana Cozma.   

 

Rezervă principală – Cristina Sorana Dumitrescu 

Rezervă subsidiară – Delia Cristina Grigore 

 

06.07.2016 – miercuri 

 

- completul nr. 4 civil – ora 9.00 – prezidat de judecător Fabiola Corina 

Finta;   

- completul nr. 4 civil învestiri cu formulă executorie și executări silite – ora 

9.00 - prezidat de judecător Fabiola Corina Finta;   

- completul nr. 4 civil camera de consiliu – ora 9.00, prezidat de judecător 

Fabiola Corina Finta.  

 

Rezervă principală – Cristina Sorana Dumitrescu 

Rezervă subsidiară – Antoaneta Mădălina Vlase 

 

- completul nr. 15 civil – ora 9.00 – prezidat de judecător Adela Cîrstea;   

- completul nr. 15 civil învestiri cu formulă executorie și executări silite – ora 

9.00 - prezidat de judecător Adela Cîrstea;   

- completul nr. 7 civil camera de consiliu – ora 9.00, prezidat de judecător Adela 

Cîrstea.   

 

Rezervă principală – Claudiu Alessandro Limona 

Rezervă subsidiară – Mihaela Roxana Cozma 

 

- completul nr. 24 civil – ora 9.00 – prezidat de judecător Andreea Sandu;   

- completul nr. 24 civil învestiri cu formulă executorie și executări silite – ora 

9.00 - prezidat de judecător Andreea Sandu;   

- completul nr. 24 civil camera de consiliu – ora 9.00, prezidat de judecător 

Andreea Sandu.   

 

Rezervă principală – Aurelian Marian Murgoci Luca 

Rezervă subsidiară – Alexandra Raluca Pană 

 

07.07.2016 – joi 
 



- completul nr. 1 civil – ora 9.00 – prezidat de judecător Alexandra Raluca 

Pană;   

- completul nr. 1 civil învestiri cu formulă executorie și executări silite – ora 

9.00 - prezidat de judecător Alexandra Raluca Pană;   

- completul nr. 1 civil camera de consiliu – ora 9.00, prezidat de judecător 

Alexandra Raluca Pană.  

 

Rezervă principală – Ana Maria Puiu 

Rezervă subsidiară – Aurelian Marian Murgoci Luca 

 

- completul nr. 8 civil – ora 9.00 – prezidat de judecător Elena Gina 

Vasilescu;   

- completul nr. 8 civil învestiri cu formulă executorie și executări silite – ora 

9.00 - prezidat de judecător Elena Gina Vasilescu;   

- completul nr. 8 civil camera de consiliu – ora 9.00, prezidat de judecător Elena 

Gina Vasilescu.   

 

Rezervă principală – Daniela Delia Stoica 

Rezervă subsidiară – Andreea Sandu 

 

- completul nr. 14 civil – ora 9.00 – prezidat de judecător Ionuţ Alexandru 

Niculescu;   

- completul nr. 14 civil învestiri cu formulă executorie și executări silite – ora 

9.00 - prezidat de judecător Ionuţ Alexandru Niculescu;   

- completul nr. 14 civil camera de consiliu – ora 9.00, prezidat de judecător 

Ionuţ Alexandru Niculescu.   

 

Rezervă principală – Antoaneta Mădălina Vlase 

Rezervă subsidiară – Mihaela Roxana Cozma 

 

Săptămâna 2 vară – 11 – 17 iulie 2016 

 

           12.07.2016 – marţi 
 

- completul nr. 3 minori – ora 9.00 – prezidat de judecător Elena Valentina 

Sorescu;   

- completul nr. 3 minori învestiri cu formulă executorie și executări silite – ora 

9.00 - prezidat de judecător Elena Valentina Sorescu;   

- completul nr. 3 minori camera de consiliu – ora 9.00, prezidat de judecător 

Elena Valentina Sorescu.  

 

Rezervă principală – Luigia Iulia David 

Rezervă subsidiară – Adela Cîrstea 



 

- completul nr. 3 civil – ora 9.00 – prezidat de judecător Iulia Slujitoru;   

- completul nr. 3 civil învestiri cu formulă executorie și executări silite – ora 

9.00 - prezidat de judecător Iulia Slujitoru;   

- completul nr. 3 civil camera de consiliu – ora 9.00, prezidat de judecător Iulia 

Slujitoru.   

 

Rezervă principală – Ana Maria Puiu 

Rezervă subsidiară – Mihnea Adrian Tănase 

 

- completul nr. 5 civil – ora 9.00 – prezidat de judecător Claudiu 

Alessandro Limona;   

- completul nr. 3 civil învestiri cu formulă executorie și executări silite – ora 

9.00 - prezidat de judecător Claudiu Alessandro Limona;   

- completul nr. 3 civil camera de consiliu – ora 9.00, prezidat de judecător 

Claudiu Alessandro Limona.   

 

Rezervă principală – Adela Cîrstea 

Rezervă subsidiară – Ionuţ Alexandru Niculescu 

 

13.07.2016 – miercuri 
 

- completul nr. 12 civil – ora 9.00 – prezidat de judecător Aurelian Marian 

Murgoci Luca;   

- completul nr. 12 civil învestiri cu formulă executorie și executări silite – ora 

9.00 - prezidat de judecător Aurelian Marian Murgoci Luca;   

- completul nr. 12 civil camera de consiliu – ora 9.00, prezidat de judecător 

Aurelian Marian Murgoci Luca.   

 

Rezervă principală – Andreea Sandu 

Rezervă subsidiară – Elena Gina Vasilescu 

 

- completul nr. 15 civil – ora 9.00 – prezidat de judecător Adela Cîrstea;   

- completul nr. 15 civil învestiri cu formulă executorie și executări silite – ora 

9.00 - prezidat de judecător Adela Cîrstea;   

- completul nr. 15 civil camera de consiliu – ora 9.00, prezidat de judecător 

Adela Cîrstea.   

 

Rezervă principală – Claudiu Alessandro Limona  

Rezervă subsidiară – Antoaneta Mădălina Vlase 

 

14.07.2016 – joi 
 



- completul nr. 5 minori – ora 9.00 – prezidat de judecător Luigia Iulia 

David;   

- completul nr. 5 minori învestiri cu formulă executorie și executări silite – ora 

9.00 - prezidat de judecător Luigia Iulia David;   

- completul nr. 5 minori camera de consiliu – ora 9.00, prezidat de judecător 

Luigia Iulia David.  

 

Rezervă principală – Elena Valentina Sorescu 

Rezervă subsidiară – Adela Cîrstea 

 

- completul nr. 1 civil – ora 9.00 – prezidat de judecător Alexandra Raluca 

Pană;   

- completul nr. 1 civil învestiri cu formulă executorie și executări silite – ora 

9.00 - prezidat de judecător Alexandra Raluca Pană;   

- completul nr. 1 civil camera de consiliu – ora 9.00, prezidat de judecător 

Alexandra Raluca Pană.   

 

Rezervă principală – Aurelian Marian Murgoci Luca 

Rezervă subsidiară – Ana Maria Puiu 

 

- completul nr. 23 civil – ora 9.00 – prezidat de judecător Cristina Sorana 

Dumitrescu;   

- completul nr. 23 civil învestiri cu formulă executorie și executări silite – ora 

9.00 - prezidat de judecător Cristina Sorana Dumitrescu;   

- completul nr. 23 civil camera de consiliu – ora 9.00, prezidat de judecător 

Cristina Sorana Dumitrescu.   

 

Rezervă principală – Mihaela Roxana Cozma 

Rezervă subsidiară – Aurelian Marian Murgoci Luca 

 

Săptămâna 3 vară – 18 – 24 iulie 2016 

 

           19.07.2016 – marţi 
 

- completul nr. 5 civil – ora 9.00 – prezidat de judecător Claudiu 

Alessandro Limona;   

- completul nr. 5 civil învestiri cu formulă executorie și executări silite – ora 

9.00 - prezidat de judecător Claudiu Alessandro Limona;   

- completul nr. 5 civil camera de consiliu – ora 9.00, prezidat de judecător 

Claudiu Alessandro Limona.   

 

Rezervă principală – Adela Cîrstea 

Rezervă subsidiară – Aurelian Marian Murgoci Luca 



 

Rezervă principală – Luigia Iulia David 

Rezervă subsidiară – Adela Cîrstea 

 

- completul nr. 11 civil – ora 9.00 – prezidat de judecător Mihaela Roxana 

Cozma;   

- completul nr. 11 civil învestiri cu formulă executorie și executări silite – ora 

9.00 - prezidat de judecător Mihaela Roxana Cozma;   

- completul nr. 11 civil camera de consiliu – ora 9.00, prezidat de judecător 

Mihaela Roxana Cozma.   

 

Rezervă principală – Cristina Sorana Dumitrescu 

Rezervă subsidiară – Antoaneta Mădălina Vlase 

 

- completul nr. 16 civil – ora 9.00 – prezidat de judecător Ana Maria Puiu;   

- completul nr. 16 civil învestiri cu formulă executorie și executări silite – ora 

9.00 - prezidat de judecător Ana Maria Puiu;   

- completul nr. 16 civil camera de consiliu – ora 9.00, prezidat de judecător Ana 

Maria Puiu.   

 

Rezervă principală – Alexandra Raluca Pană 

Rezervă subsidiară – Andreea Sandu 

 

           20.07.2016 – miercuri 

 

- completul nr. 24 civil – ora 9.00 – prezidat de judecător Andreea Sandu;   

- completul nr. 24 civil învestiri cu formulă executorie și executări silite – ora 

9.00 - prezidat de judecător Andreea Sandu;   

- completul nr. 24 civil camera de consiliu – ora 9.00, prezidat de judecător 

Andreea Sandu.   

 

Rezervă principală – Aurelian Marian Murgoci Luca 

Rezervă subsidiară – Alexandra Raluca Pană 

 

21.07.2016 – joi 
 

- completul nr. 17 civil – ora 9.00 – prezidat de judecător Antoaneta 

Mădălina Vlase;   

- completul nr. 17 civil învestiri cu formulă executorie și executări silite – ora 

9.00 - prezidat de judecător Antoaneta Mădălina Vlase;   

- completul nr. 17 civil camera de consiliu – ora 9.00, prezidat de judecător 

Antoaneta Mădălina Vlase.   

 



Rezervă principală – Elena Gina Vasilescu 

Rezervă subsidiară – Ana Maria Puiu 

 

- completul nr. 23 civil – ora 9.00 – prezidat de judecător Cristina Sorana 

Dumitrescu;   

- completul nr. 23 civil învestiri cu formulă executorie și executări silite – ora 

9.00 - prezidat de judecător Cristina Sorana Dumitrescu;   

- completul nr. 23 civil camera de consiliu – ora 9.00, prezidat de judecător 

Cristina Sorana Dumitrescu.    

 

Rezervă principală – Mihaela Roxana Cozma 

Rezervă subsidiară – Aurelian Marian Murgoci Luca 

 

- completul C stagiar civil – ora 9.00 – prezidat de judecător Mihnea 

Valentin Stoicescu;   

- completul C stagiar învestiri cu formulă executorie și executări silite – ora 9.00 

- prezidat de judecător Mihnea Valentin Stoicescu;   

- completul C stagiar civil camera de consiliu – ora 9.00, prezidat de judecător 

Mihnea Valentin Stoicescu.   

 

Rezervă principală – Iulia Slujitoru  

Rezervă subsidiară – Alexandra Raluca Pană 

 

Săptămâna 4 vară – 25 – 31 iulie 2016 

 

           26.07.2016 – marţi 
 

- completul nr. 3 minori – ora 9.00 – prezidat de judecător Elena Valentina 

Sorescu;   

- completul nr. 3 minori învestiri cu formulă executorie și executări silite – ora 

9.00 - prezidat de judecător Elena Valentina Sorescu;   

- completul nr. 3 minori camera de consiliu – ora 9.00, prezidat de judecător 

Elena Valentina Sorescu.  

 

Rezervă principală – Luigia Iulia David 

Rezervă subsidiară – Mihaela Roxana Cozma 

 

- completul nr. 4 civil – ora 9.00 – prezidat de judecător Fabiola Corina 

Finta;   

- completul nr. 4 civil învestiri cu formulă executorie și executări silite – ora 

9.00 - prezidat de judecător Fabiola Corina Finta;   

- completul nr. 11 civil camera de consiliu – ora 9.00, prezidat de judecător 

Fabiola Corina Finta.   



 

Rezervă principală – Andreea Sandu 

Rezervă subsidiară – Antoaneta Mădălina Vlase 

 

- completul nr. 12 civil – ora 9.00 – prezidat de judecător Aurelian Marian 

Murgoci Luca;   

- completul nr. 12 civil învestiri cu formulă executorie și executări silite – ora 

9.00 - prezidat de judecător Aurelian Marian Murgoci Luca;   

- completul nr. 12 civil camera de consiliu – ora 9.00, prezidat de judecător 

Aurelian Marian Murgoci Luca.    

 

Rezervă principală – Ana Maria Puiu 

Rezervă subsidiară – Claudiu Alessandro Limona 

 

27.07.2016 – miercuri 
 

- completul nr. 21 civil – ora 9.00 – prezidat de judecător Alexandra 

Magdaş;   

- completul nr. 21 civil învestiri cu formulă executorie și executări silite – ora 

9.00 - prezidat de judecător Alexandra Magdaş;   

- completul nr. 21 civil camera de consiliu – ora 9.00, prezidat de judecător 

Alexandra Magdaş.   

 

Rezervă principală – Mihaela Roxana Cozma 

Rezervă subsidiară – Cristina Sorana Dumitrescu 

 

28.07.2016 – joi 
 

- completul nr. 3 civil – ora 9.00 – prezidat de judecător Iulia Slujitoru;   

- completul nr. 3 civil învestiri cu formulă executorie și executări silite – ora 

9.00 - prezidat de judecător Iulia Slujitoru;   

- completul nr. 3 civil camera de consiliu – ora 9.00, prezidat de judecător Iulia 

Slujitoru.   

 

Rezervă principală – Cristina Sorana Dumitrescu 

Rezervă subsidiară – Claudiu Alessandro Limona 

 

- completul nr. 9 civil – ora 9.00 – prezidat de judecător Mihnea Adrian 

Tănase;   

- completul nr. 9 civil învestiri cu formulă executorie și executări silite – ora 

9.00 - prezidat de judecător Mihnea Adrian Tănase;   

- completul nr. 9 civil camera de consiliu – ora 9.00, prezidat de judecător 

Mihnea Adrian Tănase.   



 

Rezervă principală – Aurelian Marian Murgoci Luca 

Rezervă subsidiară – Alexandra Raluca Pană 

 

- completul nr. 22 civil – ora 9.00 – prezidat de judecător Delia Cristina 

Grigore;   

- completul nr. 22 civil învestiri cu formulă executorie și executări silite – ora 

9.00 - prezidat de judecător Delia Cristina Grigore;   

- completul nr. 22 civil camera de consiliu – ora 9.00, prezidat de judecător 

Delia Cristina Grigore.    

 

Rezervă principală – Antoaneta Mădălina Vlase 

Rezervă subsidiară – Andreea Sandu 

 

Săptămâna 5 vară – 01 – 07 august 2016 
 

           02.08.2016 – marţi 
 

- completul nr. 5 minori – ora 9.00 – prezidat de judecător Luigia Iulia 

David;   

- completul nr. 5 minori învestiri cu formulă executorie și executări silite – ora 

9.00 - prezidat de judecător Luigia Iulia David;   

- completul nr. 5 minori camera de consiliu – ora 9.00, prezidat de judecător 

Luigia Iulia David.  

 

Rezervă principală – Rebeca Silvia Luchian 

Rezervă subsidiară – Iulia Slujitoru 

 

04.08.2016 – joi 
 

- completul nr. 19 civil – ora 9.00 – prezidat de judecător Adina Mariana 

Fleşer;   

- completul nr. 19 civil învestiri cu formulă executorie și executări silite – ora 

9.00 - prezidat de judecător Adina Mariana Fleşer;   

- completul nr. 19 civil camera de consiliu – ora 9.00, prezidat de judecător 

Adina Mariana Fleşer.   

 

Rezervă principală – Delia Cristina Grigore 

Rezervă subsidiară – Iulia Ursan 

 

- completul nr. 21 civil – ora 9.00 – prezidat de judecător Alexandra 

Magdaş;   



- completul nr. 21 civil învestiri cu formulă executorie și executări silite – ora 

9.00 - prezidat de judecător Alexandra Magdaş;   

- completul nr. 21 civil camera de consiliu – ora 9.00, prezidat de judecător 

Alexandra Magdaş.   

 

Rezervă principală – Iulia Slujitoru 

Rezervă subsidiară – Mihnea Adrian Tănase 

 

Săptămâna 6 vară – 08-14 august 2016 
 

           09.08.2016 – marţi 

 

- completul nr. 4 minori – ora 9.00 – prezidat de judecător Rebeca Silvia 

Luchian;   

- completul nr. 4 minori învestiri cu formulă executorie și executări silite – ora 

9.00 - prezidat de judecător Rebeca Silvia Luchian;   

- completul nr. 4 minori camera de consiliu – ora 9.00, prezidat de judecător 

Rebeca Silvia Luchian.  

 

Rezervă principală – Luigia Iulia David 

Rezervă subsidiară – Daniel Ciprian Agachi 

 

- completul nr. 22 civil – ora 9.00 – prezidat de judecător Delia Cristina 

Grigore;   

- completul nr. 22 civil învestiri cu formulă executorie și executări silite – ora 

9.00 - prezidat de judecător Delia Cristina Grigore;   

- completul nr. 22 civil camera de consiliu – ora 9.00, prezidat de judecător 

Delia Cristina Grigore.   

 

Rezervă principală – Adina Mariana Fleşer 

Rezervă subsidiară – Marian Ionuţ Dragomir 

 

11.08.2016 – joi 
 

- completul nr. 2 civil – ora 9.00 – prezidat de judecător Daniel Ciprian 

Agachi;   

- completul nr. 2 civil învestiri cu formulă executorie și executări silite – ora 

9.00 - prezidat de judecător Daniel Ciprian Agachi;   

- completul nr. 2 civil camera de consiliu – ora 9.00, prezidat de judecător 

Daniel Ciprian Agachi.   

 

Rezervă principală – Marian Ionuţ Dragomir 

Rezervă subsidiară – Delia Cristina Grigore 



 

- completul nr. 13 civil – ora 9.00 – prezidat de judecător Iulia Ursan;   

- completul nr. 13 civil învestiri cu formulă executorie și executări silite – ora 

9.00 - prezidat de judecător Iulia Ursan;   

- completul nr. 13 civil camera de consiliu – ora 9.00, prezidat de judecător Iulia 

Ursan.   

 

Rezervă principală – Mariela Cornelia Pandelescu 

Rezervă subsidiară – Adina Mariana Fleşer 

 

Săptămâna 7 vară – 15-21 august 2016 

 

           16.08.2016 – marţi 
 

- completul nr. 6 civil – ora 9.00 – prezidat de judecător Mariela Cornelia 

Pandelescu;   

- completul nr. 6 civil învestiri cu formulă executorie și executări silite – ora 

9.00 - prezidat de judecător Delia Cristina Grigore;   

- completul nr. 6 civil camera de consiliu – ora 9.00, prezidat de judecător 

Mariela Cornelia Pandelescu.   

 

Rezervă principală – Iulia Ursan 

Rezervă subsidiară – Daniel Ciprian Agachi 

 

18.08.2016 – joi 
 

- completul nr. 1 minori – ora 9.00 – prezidat de judecător Laura Cristina 

Moise;   

- completul nr. 1 minori învestiri cu formulă executorie și executări silite – ora 

9.00 - prezidat de judecător Laura Cristina Moise;   

- completul nr. 1 minori camera de consiliu – ora 9.00, prezidat de judecător 

Laura Cristina Moise.  

 

Rezervă principală – Rebeca Silvia Luchian 

Rezervă subsidiară – Daniel Ciprian Agachi 

 

- completul nr. 18 civil – ora 9.00 – prezidat de judecător Alexandru 

Marian Stătescu;   

- completul nr. 18 civil învestiri cu formulă executorie și executări silite – ora 

9.00 - prezidat de judecător Alexandru Marian Stătescu;   

- completul nr. 18 civil camera de consiliu – ora 9.00, prezidat de judecător 

Alexandru Marian Stătescu.   

 



Rezervă principală – Marian Ionuţ Dragomir 

Rezervă subsidiară – Adina Mariana Fleşer 

 

Săptămâna 8 vară – 22-28 august 2016 
 

           23.08.2016 – marţi 
 

- completul nr. 4 minori – ora 9.00 – prezidat de judecător Rebeca Silvia 

Luchian;   

- completul nr. 4 minori învestiri cu formulă executorie și executări silite – ora 

9.00 - prezidat de judecător Rebeca Silvia Luchian;   

- completul nr. 4 minori camera de consiliu – ora 9.00, prezidat de judecător 

Rebeca Silvia Luchian.  

 

Rezervă principală – Laura Cristina Moise 

Rezervă subsidiară – Daniel Ciprian Agachi 

 

- completul nr. 19 civil – ora 9.00 – prezidat de judecător Adina Mariana 

Fleşer;   

- completul nr. 19 civil învestiri cu formulă executorie și executări silite – ora 

9.00 - prezidat de judecător Adina Mariana Fleşer;   

- completul nr. 19 civil camera de consiliu – ora 9.00, prezidat de judecător 

Adina Mariana Fleşer.   

 

Rezervă principală – Daniela Delia Stoica 

Rezervă subsidiară – Alexandra Magdaş 

 

- completul nr. 20 civil – ora 9.00 – prezidat de judecător Marian Ionuţ 

Dragomir;   

- completul nr. 20 civil învestiri cu formulă executorie și executări silite – ora 

9.00 - prezidat de judecător Marian Ionuţ Dragomir;   

- completul nr. 20 civil camera de consiliu – ora 9.00, prezidat de judecător 

Marian Ionuţ Dragomir.   

 

Rezervă principală – Mariela Cornelia Pandelescu 

Rezervă subsidiară – Ionuţ Alexandru Niculescu 

 

25.08.2016 – joi 
 

- completul nr. 13 civil – ora 9.00 – prezidat de judecător Iulia Ursan;   

- completul nr. 13 civil învestiri cu formulă executorie și executări silite – ora 

9.00 - prezidat de judecător Iulia Ursan;   



- completul nr. 13 civil camera de consiliu – ora 9.00, prezidat de judecător Iulia 

Ursan.   

 

Rezervă principală – Mariela Cornelia Pandelescu 

Rezervă subsidiară – Mihnea Adrian Tănase 

 

- completul nr. 14 civil – ora 9.00 – prezidat de judecător Ionuţ Alexandru 

Niculescu;   

- completul nr. 14 civil învestiri cu formulă executorie și executări silite – ora 

9.00 - prezidat de judecător Ionuţ Alexandru Niculescu;   

- completul nr. 14 civil camera de consiliu – ora 9.00, prezidat de judecător 

Ionuţ Alexandru Niculescu.  

 

Rezervă principală – Marian Ionuţ Dragomir 

Rezervă subsidiară – Daniel Ciprian Agachi 

 

Săptămâna 9 vară – 29 august 2016 – 04 septembrie 2016 
 

           30.08.2016 – marţi 
 

- completul nr. 2 civil – ora 9.00 – prezidat de judecător Daniel Ciprian 

Agachi;   

- completul nr. 2 civil învestiri cu formulă executorie și executări silite – ora 

9.00 - prezidat de judecător Daniel Ciprian Agachi;   

- completul nr. 2 civil camera de consiliu – ora 9.00, prezidat de judecător 

Daniel Ciprian Agachi.   

 

Rezervă principală – Andreea Sandu 

Rezervă subsidiară – Iulia Ursan 

 

- completul nr. 7 civil – ora 9.00 – prezidat de judecător Daniela Delia 

Stoica;   

- completul nr. 7 civil învestiri cu formulă executorie și executări silite – ora 

9.00 - prezidat de judecător Daniela Delia Stoica;   

- completul nr. 7 civil camera de consiliu – ora 9.00, prezidat de judecător 

Daniela Delia Stoica.   

 

Rezervă principală – Adina Mariana Fleşer 

Rezervă subsidiară – Alexandra Magdaş 

 

- completul nr. 20 civil – ora 9.00 – prezidat de judecător Marian Ionuţ 

Dragomir;   



- completul nr. 20 civil învestiri cu formulă executorie și executări silite – ora 

9.00 - prezidat de judecător Marian Ionuţ Dragomir;   

- completul nr. 20 civil camera de consiliu – ora 9.00, prezidat de judecător 

Marian Ionuţ Dragomir.   

 

Rezervă principală – Adela Cîrstea 

Rezervă subsidiară – Fabiola Corina Finta 

 

01.09.2016 – joi 
 

- completul nr. 6 civil – ora 9.00 – prezidat de judecător Mariela Cornelia 

Pandelescu;   

- completul nr. 6 civil învestiri cu formulă executorie și executări silite – ora 

9.00 - prezidat de judecător Mariela Cornelia Pandelescu;   

- completul nr. 6 civil camera de consiliu – ora 9.00, prezidat de judecător 

Mariela Cornelia Pandelescu.   

 

Rezervă principală – Iulia Ursan 

Rezervă subsidiară – Andreea Sandu 

 

Art. 4 Aprobă planificarea judecătorului de serviciu şi planificarea de 

permanenţă pentru acesta în cadrul secţiei civile a instanţei, în perioada 

04.07.2016 – 04.09.2016 astfel:   

 

05.07.2016 (marţi) – judecător Aurelian Marian Murgoci Luca (rezervă Claudiu 

Alessandro Limona) 

07.07.2016 (joi) – judecător Iulia Slujitoru (rezervă Cristina Sorana Dumitrescu) 

12.07.2016 (marţi) – judecător Andreea Sandu (rezervă Ana Maria Puiu) 

14.07.2016 (joi) – judecător Ana Maria Puiu (rezervă Andreea Sandu) 

19.07.2016 (marţi) – judecător Adela Cîrstea (rezervă Elena Gina Vasilescu) 

21.07.2016 (joi) – judecător Alexandra Raluca Pană (rezervă Aurelian Marian 

Murgoci Luca) 

26.07.2016 (marţi) – judecător Antoaneta Mădălina Vlase (rezervă Claudiu 

Alessandro Limona) 

28.07.2016 (joi) – judecător Mihaela Roxana Cozma (rezervă Andreea Sandu) 

 

02.08.2016 (marţi) – judecător Delia Cristina Grigore (rezervă Iulia Ursan) 

04.08.2016 (joi) – judecător Iulia Ursan (rezervă Mihnea Adrian Tănase) 

09.08.2016 (marţi) – judecător Mariela Cornelia Pandelescu (rezervă Marian 

Ionuţ Dragomir) 

11.08.2016 (joi) – judecător Adina Mariana Fleşer (rezervă Mariela Cornelia 

Pandelescu) 



16.08.2016 (marţi) – judecător Daniel Ciprian Agachi (rezervă Marian Ionuț 

Dragomir) 

18.08.2016 (joi) – judecător Marian Ionuţ Dragomir (rezervă Daniel Ciprian 

Agachi) 

23.08.2016 (marţi) – judecător Alexandra Magdaş (rezervă Daniel Ciprian 

Agachi) 

25.08.2016 (joi)- judecător Daniela Delia Stoica (rezervă Mariela Cornelia 

Pandelescu) 

30.08.2016 (marţi) – judecător Ionuț Alexandru Niculescu (rezervă Elena Gina 

Vasilescu) 

01.09.2016 (joi) - judecător Elena Gina Vasilescu (rezervă Ionuţ Alexandru 

Niculescu) 

 

Art. 5 Aprobă planificarea și planificarea de permanență a completelor 

specializate în materie civilă de acordare a personalităţii juridice asociaţiilor de 

proprietari și altor entităţi - se realizează în ziua de miercuri a fiecărei săptămâni 

în perioada 04.07.2016 – 04.09.2016, astfel: 
 

 06.07.2016 – judecător Cristina Sorana Dumitrescu (rezervă Claudiu 

Alessandro Limona) 

 13.07.2016 – judecător Fabiola Corina Finta (rezervă Antoaneta Mădălina 

Vlase) 

 20.07.2016 – judecător Iulia Slujitoru (rezervă Elena Gina Vasilescu) 

 27.07.2016 – judecător Claudiu Alessandro Limona (rezervă Andreea 

Sandu) 

 

 10.08.2016 – judecător Marian Ionuţ Dragomir (rezervă Mariela Cornelia 

Pandelescu) 

 17.08.2016 – judecător Adina Mariana Fleşer (rezervă Iulia Ursan) 

 24.08.2016 – judecător Daniel Ciprian Agachi (rezervă Mariela Cornelia 

Pandelescu) 

 31.08.2016 – judecător Alexandra Magdaş (rezervă Andreea Sandu) 

 

Art. 6 Stabileşte ca pe perioada vacanţei judecătoreşti, în caz de amânare, 

cauzele să primească termen în continuare pe acelaşi complet, cu excepţia 

ordonanţelor preşedinţiale, a cererilor de evacuare din imobilele folosite fără 

drept, a cererilor având ca obiect consiliere psihologică minor, precum şi a 

ordinelor de protecţie. În cazul acestora din urmă, în ipoteza în care titularul 

completului nu mai are programată vreo altă şedinţă pe durata vacanţei 

judecătoreşti, în acest interval, se vor acorda termenele astfel: în cazul 

ordonanţelor preşedinţiale şi a cererilor de evacuare din imobilele folosite fără 

drept, un termen de 2 săptămâni (2 săptămâni şi o zi dacă peste două săptămâni 

nu există nicio şedinţă programată prin prezenta hotărâre) pe şedinţa completului 



cu număr următor din ziua respectivă; în cazul ordinelor de protecţie și al a 

cererilor având ca obiect consiliere psihologică minor, în prima şedinţa a unui 

complet specializat în materia minorilor şi a familiei. În caz de nesoluţionare a 

acestor din urmă dosare pe parcursul vacanţei judecătoreşti, în afara acesteia, 

cauzele vor fi retrimise completului iniţial învestit. 

În cazul în care dosarul având unul dintre obiectele enumerate mai sus se află în 

faza stabilirii primului termen de judecată, iar titularul completului nu mai are 

şedinţă de judecată programată şi nici nu se află la sediul instanţei în 

următoarele două săptămâni, acest termen se va stabili în maniera următoare: 

- dosarele în care termenul administrativ este luni, marţi sau miercuri vor primi 

primul termen de judecată în ziua de marţi, peste două săptămâni, la completul 

de şedinţă cu număr următor; prin excepţie, dacă termenul administrativ este 

miercuri şi peste două săptămâni există şedinţă programată conform prezentei 

hotărâri, primul termen de judecată se va stabili în ziua de miercuri, la completul 

de şedinţă cu număr următor;  

- dosarele în care termenul administrativ este joi sau vineri vor primi primul 

termen de judecată în ziua de joi, peste două săptămâni, la completul de şedinţă 

cu număr următor; 

- în cazul ordinelor de protecţie și al a cererilor având ca obiect consiliere 

psihologică minor, în prima şedinţa a unui complet specializat în materia 

minorilor şi a familiei. 

 

Art. 7 Stabileşte că pe perioada vacanţei judecătoreşti nu se dau termene pe 

completurile administrative în timpul concediului de odihnă al titularului de 

complet, cu excepţia situaţiei în care o urgenţă deosebită stabilită de lege sau de 

preşedintele completului, în funcţie de circumstanţele particulare ale cauzei, 

impune o asemenea măsură.  

 

Art. 8 Stabileşte ca în cazul imposibilităţii obiective de luare a măsurilor 

aferente fazei scrise în cadrul completului administrativ de către titularul 

completului, permanenţa completului administrativ să fie asigurată de către 

judecătorul de serviciu de marţea (pentru completele administrative planificate 

în zilele de vineri din săptămâna anterioară, luni şi marţi din săptămâna curentă), 

respectiv de joia (pentru completele planificate miercuri şi joi în săptămâna 

curentă).  

Cu titlu excepţional, în cazul imposibilităţii obiective de luare a măsurilor 

aferente fazei scrise în cadrul completului administrativ ataşat completului 

specializat în materia minorilor şi familiei de către titularul completului, 

permanenţa completului administrativ va fi asigurată de către:  

- judecător Elena Valentina Sorescu în perioada 04.07.2016 – 

17.07.2016 

- judecător Luigia Iulia David în perioada 18.07.2016 – 

31.07.2016 



- judecător Rebeca Silvia Luchian în perioada 01.08.2016 – 

17.08.2016 

- judecător Laura Cristina Moise în perioada 18.08.2016 – 

04.09.2016.  

 

Art. 9 Stabileşte ca în cazul cererilor înregistrate pe parcursul vacanţei 

judecătoreşti şi repartizate manual în materie civilă (de exemplu: cereri de 

suspendare provizorie a executării silite, cereri de suspendare a executării silite, 

cereri de îndreptare de eroare materială, măsuri asigurătorii dacă pe rol este o 

judecată asupra fondului, cereri de preschimbare a termenului de judecată) unui 

judecător aflat în concediu de odihnă, permanenţa să fie asigurată de judecătorul 

de serviciu (judecătorul de serviciu planificat în ziua de marţi va prelua cererile 

înregistrate în zilele de vineri, luni şi marţi, iar judecătorul de serviciu programat 

în ziua de joi, cererile înregistrate în zilele de miercuri şi joi), care în cazul 

cererilor formulate în dosare cu obiecte de soluţionat pe parcursul vacanţei 

judecătoreşti (art. 2 din prezenta hotărâre) le va acorda termen şi judeca, iar în 

cazul celorlalte cereri va fixa termen pentru prima şedinţă a titularului de 

complet care urmează să soluţioneze cererea, termenele astfel acordate urmând 

să fie introduse de către grefierul desemnat la compartimentul Registratură. 

 

Art. 10 Stabileşte ca în privinţa completelor C2 civil şi C6 civil (completuri 

specializate pe fond funciar), să nu fie programată perioadă de inactivare în 

sistemul ECRIS pe perioada concediului de odihnă al titularului de complet, dar 

să se deselecteze toate obiectele aflate pe Completul C2 civil, respectiv C6 civil, 

cu excepţia obiectului “fond funciar” pe perioada concediului de odihnă al 

judecătorilor titulari, C2 civil – jud. Agachi Daniel Ciprian, C6 civil – jud. 

Pandelescu Mariela Cornelia.  

 

Art. 11 Stabileşte ca pe parcursul vacanţei judecătoreşti, toţi judecătorii să fie 

specializaţi în toate materiile secţiei din care fac parte.  

 

Art. 12 Dispune schimbarea zilei de şedinţă, după terminarea vacanţei 

judecătoreşti, pentru Completul C4 minori şi familie, Completul C4 minori 

camera de consiliu şi Completul C4 minori învestiri cu formula executorie şi ex. 

sil., prima şedinţă a acestor completuri, după vacanţa judecătorească, urmând să 

fie în data de 08.09.2016, ora 09:00, Sala P45.  

 

Art. 13 Dispune crearea unei şedinţe de judecată în Ecris, la data de 30.06.2016, 

Sala P46, ora 10:00, pentru completurile C 9 Civil, C9 camera de consiliu şi C9 

învestiri cu formula executorie şi ex. sil., şi ştergerea din Ecris a şedinţei din 

data de 22.06.2016 aferente acestor completuri.  

 



Cu unanimitate de voturi Colegiul de conducere adoptă punctele de pe ordinea 

de zi.  

 

 Semnează membrii Colegiului de conducere: 

 

 Membrii Colegiului de conducere : 

 

 Preşedinte - judecător Mihnea Adrian Tănase 

 

 Judecător Mihaela Camelia Andrei 

 

 Judecător Laura Cristina Moise 

 

 Judecător Aurelian-Marian Murgoci-Luca 

  

 Judecător Antoaneta Mădălina Vlase 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Secretar, 

                                                                        Grefier-şef Adriana Anghelina 

 

 

 

 
 
 


