
HOTĂRÂRE NR.46 

Adoptată în data de 17.10.2014 în şedinţa 

Colegiului de conducere al Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti, 

 

 În temeiul art. 49 si 52 din Legea nr. 303/2004 , art 22 alin 2 din Regulamentul  de 

ordine interioară a instanţelor judecătoreşti,  

 Pentru  buna desfăşurare  a  activităţii  instanţei,                                                   

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

Art.1 Repartizarea doamnei judecător Trăilă Alina Victoria în cadrul Secţiei Penale, începând 

cu data de 17.10.2014, ca urmare a reluării activităţii după efectuarea concediului de creştere şi 

îngrijire copil. 

 

 Art.2 Repartizarea doamnei judecător Slujitoru Iulia în cadrul Secţiei Civile, începând cu data 

de 01.11.2014, ca urmare a reluării activităţii după efectuarea concediului de creştere şi îngrijire copil. 

 

Art.3 Aprobă ca fiecare dintre judecătorii secţiei civile să prezideze ataşat completului obişnuit 

la aceeaşi oră cu acesta, câte un complet aferent cererilor de învestire cu formulă executorie, acestea 

urmând a fi reactivate şi după caz redenumite sau nou înfiinţate, astfel: 

 - C1 învestiri cu formulă executorie – luni, ora 9,00, prezidat săptămânal de dna judecător 

Alexandra Pană, va avea ca rezerve principale: dna jud.Rebeca Luchian în săptămânile pare 44, 46, 

48 … (27.10., 10.11 …) şi dna jud.Adela Cîrstea în săptămânile impare: 43, 45, 47 …(20.10, 03.11, 

…) şi rezerve subsidiare: dl. jud.Alexandru Stătescu în săptămânile pare, 44, 46, 48 … (27.10., 10.11 

…) şi dl. jud.Ionuţ Niculescu în săptămânile impare: 43, 45, 47 …(20.10, 03.11, …); 

 - C2 învestiri cu formulă executorie – joi, ora 13,30 – prezidat săptămânal de dl. judecător 

Daniel Ciprian Agachi, va avea ca rezerve principale: dna jud.Fabiola Finta în săptămânile pare 44, 

46, 48 … (27.10., 10.11 …) şi dna jud.Cristina Dumitrescu  în săptămânile impare: 43, 45, 47 

…(20.10, 03.11, …) şi rezerve subsidiare: dl. jud.Alexandru Stătescu în săptămânile pare, 44, 46, 48 

… (27.10., 10.11 …) şi dl. jud.Ionuţ Niculescu în săptămânile impare: 43, 45, 47 …(20.10, 03.11, …); 

 - C3 învestiri cu formulă executorie – marţi, ora 9,00 – prezidat o dată la două săptămâni de 

dna judecător Dumitrescu, va avea ca rezervă principală: dl. jud.Ionuţ Niculescu şi ca rezervă 

subsidiară: dna jud. Roxana Cozma (complet care la fel ca şiC3 civil, C3 civil cameră de consiliu, C3 



civil administrativ, C4 urgenţe, C4 executări silite, pentru aceleaşi considerente arătate în HCC nr.36 

din 13.08.2014, va fi momentan inactivat de la repartizarea aleatorie); 

 - C4 învestiri cu formulă executorie – marţi, ora 9,00 – predizat săptămânal de dna judecător 

Fabiola Finta, va avea ca rezerve principale: dl jud.Daniel Agachi în săptămânile pare 44, 46, 48 … 

(27.10., 10.11 …) şi dna jud.Elena Radu  în săptămânile impare: 43, 45, 47 …(20.10, 03.11, …) şi 

rezerve subsidiare: dna jud.Valentina Sorescu în săptămânile pare, 44, 46, 48 … (27.10., 10.11 …) şi 

dna jud.Rebeca Luchian în săptămânile impare: 43, 45, 47 …(20.10, 03.11, …); 

 - C5 învestiri cu formulă executorie – marţi, ora 9,00 – prezidat săptămânal de dl. judecător 

Claudiu Limona, va avea ca rezerve principale: dna jud.Elena Radu în săptămânile pare 44, 46, 48 … 

(27.10., 10.11 …) şi dna jud.Adela Cîrstea  în săptămânile impare: 43, 45, 47 …(20.10, 03.11, …) şi 

rezerve subsidiare: dl. jud.Ionuţ Niculescu în săptămânile pare, 44, 46, 48 … (27.10., 10.11 …) şi 

dna jud.Iulia Ursan în săptămânile impare: 43, 45, 47 …(20.10, 03.11, …); 

 - C6 învestiri cu formulă executorie – vineri, ora 9,00 – prezidat o dată la două săptămâni de 

dna judecător Mariela Pandelescu, va avea ca rezervă principală: dna jud.Iulia Ursan şi ca rezervă 

subsidiară: dl. jud.Claudiu Limona; 

  - C7 învestiri cu formulă executorie – miercuri, ora 9,00 – prezidat săptămânal de dna 

judecător Daniela Stoica; va avea ca rezerve principale: dna jud.Rebeca Luchian în săptămânile pare 

44, 46, 48 … (27.10., 10.11 …) şi dl. jud.Alexandru Stătescu în săptămânile impare: 43, 45, 47 

…(20.10, 03.11, …) şi dl. jud. Aurelian-Marian Murgoci-Luca în săptămânile;5, 9, 13, 17, 21, 25 

(29.01, 26.02, …) şi ca rezerve subsidiare: dna jud.Valentina Sorescu în săptămânile:2, 4, 6, 8, a0., 

12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, (08.01, 22.01, 05.02, …), dna jud.Mariela Pandelescu în săptămânile: 3, 

7, 11, 15, 19, 23 (15.01, 12.02, …) şi dl. jud.Alexandru Stătescu în săptămânile:5, 9, 13, 17, 21, 25 

(29.01, 26.02, …);  

 - C8 învestiri cu formulă executorie – joi, ora 9,00 – prezidat săptămânal de dna judecător 

Elena Radu, va avea ca rezerve principale: dl.jud.Claudiu Limona în săptămânile pare 44, 46, 48 … 

(27.10., 10.11 …), dl. jud.Aurelian-Marian Murgoci-Luca  în săptămânile impare: 43, 45, 47 …(20.10, 

03.11, …) şi ca rezerve subsidiare: dna jud.Fabiola Finta în săptămânile pare, 44, 46, 48 … (27.10., 

10.11 …), dna jud.Alexandra Pană în săptămânile impare: 43, 45, 47 …(20.10, 03.11, …); 

 - C9 învestiri cu formulă executorie – miercuri, ora 9,00 prezidat o dată la două săptămâni de 

dl. judecător Mihnea Tănase – Preşedintele instanţei, va avea ca rezervă principală pe dna jud.Iulia 

Ursan şi ca rezervă subsidiară pe dl.jud.Aurelian-Marian Luca-Murgoci; 

 - C11 învestiri cu formulă executorie – joi, ora 9,00 – prezidat o dată la două săptămâni de dna 

judecător Roxana Cozma, va avea ca rezervă principală: dna jud.Alexandra Pană şi ca rezervă 

subsidiară: dna jud. Cristina Dumitrescu; 

 - C 12 învestiri cu formulă executorie – luni, ora 9,00 – prezidat săptămânal de dl. judecător 

Aurelian-Marian Murgoci-Luca, va avea ca rezerve principale: dna jud.Ana Maria Puiu în 

săptămânile pare 44, 46, 48 … (27.10., 10.11 …) şi dl. jud.Daniel Agachi  în săptămânile impare: 43, 

45, 47 …(20.10, 03.11, …) şi rezerve subsidiare: dna jud.Daniela Stoica în săptămânile pare, 44, 46, 

48 … (27.10., 10.11 …) şi dl. jud.Valentina Sorescu în săptămânile impare: 43, 45, 47 …(20.10, 

03.11, …); 



 - C13 învestiri cu formulă executorie – mirercuri, ora 9,00 – prezidat o dată la două săptămâni 

de dna judecător Iulia Ursan, va avea ca rezervă principală pe dl. jud.Mihnea Tănase şi ca rezervă 

subsidiară dna jud.Mariela Pandelescu; 

 - C14 învestiri cu formulă executorie – vineri, ora 9,00 – prezidat săptămânal de dl. judecător 

Ionuţ Niculescu, va avea ca rezerve principale: dna jud.Cristina Dumitrescu în săptămânile pare 44, 

46, 48 … (27.10., 10.11 …) şi dna jud.Laura Moise  în săptămânile impare: 43, 45, 47 …(20.10, 

03.11, …) şi rezerve subsidiare: dl. jud.Caludiu Limona în săptămânile pare, 44, 46, 48 … (27.10., 

10.11 …) şi dna jud.Iulia Ursan în săptămânile impare: 43, 45, 47 …(20.10, 03.11, …); 

 - C15 învestiri cu formulă executorie – vineri, ora 9,00 – prezidat  o dată la două săptămâni de 

dna judecător Adela Cîrstea, va avea ca rezervă principală: dl. jud.Aurelian-Marian Murtgoci-Luca şi 

ca rezervă subsidiară: dna jud.Cristina Dumitrescu; 

 - C16 învestiri cu formulă executorie – joi, ora 9,00, prezidat o dată la două săptămâni de dna 

judecător Ana Maria Puiu, va avea ca rezervă principală: dna jud.Roxana Cozma şi ca rezervă 

subsidiară: dna jud.Mariela Pandelescu; 

 - C17 învestiri cu formulă executorie – miercuri, ora 9,99 – prezidat săptămânal de dna 

judecător Mădălina Mihalaşcu, va avea ca rezerve principale: dl.jud.Alexandru Stătescu în 

săptămânile pare 44, 46, 48 … (27.10., 10.11 …) şi dna jud.Adela Cîrstea  în săptămânile impare: 43, 

45, 47 …(20.10, 03.11, …) şi rezerve subsidiare: dl. jud.Ionuţ Niculescu în săptămânile pare 44, 46, 

48 … (27.10., 10.11 …) şi dna jud.Rebeca Luchian în săptămânile impare: 43, 45, 47 …(20.10, 03.11, 

…); 

 - C18 învestiri cu formulă executorie – vineri, ora 9,00 – prezidat o dată la două săptămâni de 

dl. judecător Alexandru Stătescu, rezervă principală: dna jud.Mădălina Mihalaşcu şi ca rezervă 

subsidiară:dl. jud. Claudiu Limona; 

 - C1 minori învestiri cu formulă executorie (denumit anterior C2 stagiar învestiri) – marţi, ora 

9,00 – prezidat o dată la două săptămâni de dna judecător Laura Moise, va avea ca rezervă 

principală: dna jud.Valentina Sorescu şi ca rezervă subsidiară: dna jud.Rebeca Luchian; 

 - C3 minori învestiri cu formulă executorie (nou creat) – joi, ora 9,00 – prezidat săptămânal de 

dna judecător Valentina Sorescu, va avea ca rezervă principală: dna jud.Laura Moise şi ca rezervă 

subsidiară: dna jud.Rebeca Luchian; 

 - C4 minori învestiri cu formulă executorie (denumit anterior C1 stagiar învestiri cu formulă 

executorie) – vineri, ora 9,00 – prezidat o dată la două săptămâni de dna judecător Rebeca Luchian, va 

avea ca rezervă principală: dna jud.Laura Moise şi ca rezervă subsidiară: dna jud.Valentina 

Sorescu. 

 

 


