
ROMÂNIA 

JUDECĂTORIA SECTORULUI 5 BUCUREŞTI  

 

 

COLEGIUL DE CONDUCERE 

 

HOTĂRÂRE NR.13 

Adoptată în data de 28.04.2016 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 din 

Regulamentul  de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti, 

 

 Având în vedere că doamna judecător Cristina Sorana Dumitrescu deţine 

la acest moment calitatea de preşedinte al Biroului Electoral Sector 5 Bucureşti, 

fiind în imposibilitatea obiectivă de a prezida şedinţa de judecată din data de 

04.05.2016, când sunt programate la sediul Biroului Electoral activităţi ce nu 

permit prezenţa concomitentă la sediul instanţei,  

Ţinând cont de numărul limitat al judecătorilor care, conform planificării 

de permanenţă, o înlocuiesc pe doamna judecător atunci când din motive 

obiective aceasta nu poate prezida şedinţa de judecată şi faptul că judecătorii din 

planificarea de permanenţă au, la rândul lor, o încărcătură substanţială de dosare 

pe completurile pe care le prezidează, 

Se impune suplimentarea planificării de permanenţă cu încă un judecător.  

Ţinând cont că doamna judecător Cristina Sorana Dumitrescu se află în 

concediu de odihnă în data de 14.07.2016, se impune mutarea şedinţei acesteia 

într-o altă zi în care se află la sediul instanţei.  

 

 Pentru buna desfăşurare a activităţii instanţei,                                                   

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1 Se suplimentează planificarea de permanenţă pentru completurile 

C23-civil, C23 camera de consiliu şi C23 învestiri cu formula executorie şi ex. 

sil., în sensul că rezerva principală pentru aceste completuri este în data de 

04.05.2016 domnul judecător Alexandru Marian Stătescu.  

 

Art. 2 Modificarea planificării şedinţelor din luna iulie 2016, în sensul că 

completurile C23-civil, C C23 camera de consiliu şi C23 învestiri cu formula 

executorie şi ex. sil. nu vor mai avea nicio şedinţă de judecată planificată în data 

de 14.07.2016, ci după cum urmează: 



 

27.07.2016 – miercuri 
 

- 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 – Antoaneta Mădălina Vlase 

Rezervă subsidiară – Aurelian-Marian Murgoci-Luca 

 

Cu unanimitate de voturi Colegiul de conducere adoptă punctele de pe 

ordinea de zi.  

 

 Semnează membrii Colegiului de conducere: 

 

 Membrii Colegiului de conducere : 

 

 Vicepreşedintele instanţei - judecător Iulia Ursan 

 

 Judecător Mihaela Camelia Andrei 

 

 Judecător Laura Cristina Moise – concediu de odihnă 

 

 Judecător Aurelian-Marian Murgoci-Luca 

  

 Judecător Antoaneta Mădălina Vlase 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Secretar, 

                                                                        Grefier-şef Adriana Anghelina 

 
 


