
ROMÂNIA 

JUDECĂTORIA SECTORULUI 5 BUCUREŞTI  

 

 

COLEGIUL DE CONDUCERE 

 

HOTĂRÂRE NR.16 

Adoptată în data de 23.05.2016 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 Antoaneta Mădălina Vlase deţine la 

acest moment calitatea de membru al Biroului Electoral Sector 5 Bucureşti, fiind 

în imposibilitatea obiectivă de a prezida şedinţele de judecată din datele de 

25.05.2016 şi 08.06.2016, de a intra în componenţa completului de cereri în 

anulare în datele de 26.05.2016 şi 09.06.2016 şi de a exercita activitatea 

specifică judecătorului de serviciu în data de 26.05.2016,  

Ţinând cont de faptul că rezerva principală a doamnei judecător 

Antoaneta Mădălina Vlase este doamna judecător Delia Cristina Grigore, iar 

rezerva subsidiară este doamna judecător Adina Mariana Fleşer, ambele doamne 

judecător din planificarea de permanenţă având un volum de activitate ridicat,  

Se impune ca rezerva principală să nu prezideze ambele şedinţe de 

judecată, din 25.05.2016 şi 08.06.2016, ci activitatea trebuie împărţită între cele 

două rezerve din planificarea de permanenţă, astfel încât unul dintre judecătorii 

din planificarea de permanenţă să nu fie supraîncărcat în comparaţie cu celălalt.  

 

 Pentru buna desfăşurare a activităţii instanţei,                                                   

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1 Şedinţa de judecată din data de 25.05.2016 a completurilor C 17 – 

civil, C 17 camera de consiliu şi C 17 învestiri cu formulă executorie şi ex. sil. 

Va fi prezidată de rezerva principală a acestora, iar şedinţa de judecată din data 

de 08.06.2016 a completurilor  C 17 – civil, C 17 camera de consiliu şi C 17 

învestiri cu formulă executorie şi ex. sil. Va fi prezidată de rezerva subsidiară a 

acestora.  

 



Art. 2 În componenţa completului 5 civil cereri în anulare va intra în 

datele de 26.05.2016 şi 09.06.2016 rezerva principală a acestora, în locul 

doamnei judecător Antoaneta Mădălina Vlase. 

 

 Art. 3 Atribuţiile specifice judecătorului de serviciu vor fi exercitate în 

data de 26.05.2016, când este programată doamna judecător Antoaneta Mădălina 

Vlase, de către judecătorul desemnat pentru a realiza permanenţa în caz de lipsă 

a judecătorului de serviciu, adică de către următorul judecător de serviciu, 

programat în data de 27.05.2016.  

 

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 

 
 


