
HOTĂRÂRE Nr. 54 

Adoptată în data de 17.11. 2014 în şedinţa 

Colegiului de conducere al Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti, 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1 Stabileşte componenţa secţiilor civilă şi penală ale instanţei, începând cu 01.01.2015, 

astfel: 

a) Secţia Civilă: Mihnea Adrian Tănase – Preşedintele instanţei, Iulia Ursan – 

Vicepreşedintele instantei, Iulia Slujitoru, Fabiola Finta, Luchian Rebeca, Laura Cristina Moise, 

Roxana Cozma, Cristina Sorana Dumitrescu, Alexandru Stătescu, Daniel Agachi, Aurelian-Marian 

Murgoci-Luca, Mariela Pandelescu, Ana Maria Puiu, Alexandra Pana, Ionuţ Niculescu, Elena Radu, 

Valentina Sorescu, Daniela Stoica, Mădălina Mihalaşcu, Adina Fleser, Claudiu Allessandro Limona, 

Adela Cârstea, Ionuţ Dragomir, Diana Gabriela Todosi (jud. stagiar), Dariana Olivia Pleşanu (jud. 

Stagiar). 

b) Secţia Penală: Oana Stela Roşeanu - Preşedintele Secţiei penale, Mihaela Camelia Andrei, 

Alina Victoria Traila, Ecaterina Apostoliceanu, Dana Ionela Grosu, Ana Mirela Păstoreanu, Andrei 

Iugan, Sergiu Ionuţ Ilina (delegat la Penitenciarul Rahova). 

Art.2 Stabileşte componenţa completurilor constituite în cadrul secţiei penale a instanţei, în 

şedinţă publică, începând cu 01.01.2015, astfel: 

-completul nr.1 penal cameră preliminară şi judecată – luni, ora 9.00 -  prezidat 

săptămânal de dna judecător Oana Stela Roşeanu, Preşedintele secţiei penale (complet specializat 

în soluţionarea cauzelor penale privitoare la minori şi în soluţionarea cauzelor în materia proprietăţii 

intelectuale) – maxim 10 dosare nou intrate şi 65 de puncte complexitate aferente; complexitate anuală 

maximă 4500 de puncte 

-completul nr.1 penal  camera de Consiliu – luni, ora 9.00 -  prezidat de dna judecător 

Oana Stela Roşeanu, Preşedintele secţiei penale 

-completul nr.2 penal cameră preliminară şi judecată – marţi, ora 9.00 – prezidat o dată la 

două săptămâni de dna.judecător Ecaterina Carmen Apostoliceanu – maxim 30 de dosare nou 

intrate şi 150 de puncte complexitate aferente; complexitate anuală maximă 4500 de puncte. 

completul nr.2 penal  Camera de Consiliu – marţi, ora 9.00 – prezidat de dna.judecător 

Ecaterina Carmen Apostoliceanu  o dată la două săptămâni 

Notă: completele 2 şi 6 penal funcţionează alternativ, o dată la două săptămâni (prima şedinţă 

fiind cea a C2 penal din data de 06.01.2015, prezidat de dna. judecător Ecaterina Carmen 

Apostoliceanu). 

-completul nr. 3 penal cameră preliminară şi judecată- joia la două săptămâni , ora 9.00 

(prima şedinţă, joi 15 ianuarie 2015)- prezidat de dna. judecator Mihaela Camelia Andrei 

(complet specializat în soluţionarea cauzelor de corupţie şi în soluţionarea cauzelor privind 

infracţiuni referitoare la drepturile de proprietate intelectuală aflate pe stocul completului)– complet 

inactivat de la repartizarea aleatorie, pentru considerentele expuse în HCC nr. 34/30.07.2014 şi HCC 

nr.30/20.06.2014 



-completul nr. 3 penal camera de consiliu - joi, o dată la două săptămâni, ora 9.00- prezidat 

de dna. judecator Mihaela Camelia Andrei-complet inactivat de la repartizarea aleatorie, pentru 

considerentele expuse în HCC nr. 34/30.07.2014 şi HCC nr.30/20.06.2014 

-completul nr. 4 penal cameră preliminară şi judecată - miercurea, ora 9.00 (prezidat o 

dată la două săptămâni de dna. judecator Ana Mirela Păstoreanu) , complet specializat în 

soluţionarea cauzelor de corupţie, maxim 30 de dosare nou intrate şi 150 de puncte complexitate 

aferente (prima şedinţă în data de 07.01.2015)  

-completul nr. 4 penal camera de consiliu - miercurea, o dată la două săptămâni, ora 9.00- 

prezidat de dna. judecator Ana Mirela Păstoreanu 

-completul nr.5 penal cameră preliminară şi de judecată-miercurea, ora 9.00, prezidat o 

dată la două săptămâni de dna judecator Dana Ionela Grosu (complet specializat în soluţionarea 

cauzelor penale privitoare la minori) – maxim 30 dosare nou intrate şi 150 de puncte complexitate 

aferente, prima şedinţă în data de 14.01.2015. 

-completul nr.5 penal cameră de consiliu-miercurea, ora 9.00, prezidat de dna judecator 

Dana Ionela Grosu odată la două săptămâni. 

 

Notă: completele 4 şi 5 penal funcţionează alternativ, o dată la două săptămâni (prima şedinţă 

fiind cea a C4 penal din data de 07.01.2015, prezidat de doamna judecător Ana Mirela Pastoreanu). 

-completul nr. 6 penal cameră preliminară şi de judecată- marti, ora 9.00- prezidat o dată 

la două săptămâni de dl. judecator Andrei Iugan– maxim 30 de dosare nou intrate şi 150 de puncte 

complexitate aferente, prima şedinţă în data de 13.01.2015, (complet specializat în soluţionarea 

cauzelor penale de corupţie şi de proprietate intelectuală) 

-completul nr. 6 penal cameră de consiliu - marti, ora 9.00- prezidat de dl. judecator 

Andrei Iugan, dată la două săptămâni. 

Notă: completele 2 şi 6 penal funcţionează alternativ, o dată la două săptămâni (prima şedinţă 

fiind cea a C2 penal din data de 06.01.2015, prezidat de dna. judecător Ecaterina Carmen 

Apostoliceanu). 

Art. 3 Stabileşte planificarea de permanenţă în privinţa componenţei completurilor constituite 

în cadrul secţiei penale a instanţei, la art.2 , începând cu 01.01.2015, astfel: 

completul nr.1 penal cameră preliminară şi de judecată şi completul nr. 1 penal camera 

de consiliu – luni, ora 9.00: a) săptămânile impare ( spre exemplu, 06 ian)- rezerva 1 – judecător 

Andrei Iugan; rezerva 2- judecător Ana Mirela Păstoreanu; b ) săptămânile pare (spre exemplu, 13 

ian)- rezerva 1-judecător Ecaterina Apostoliceanu; rezerva 2-judecător Dana Ionela Grosu ş.a.m.d 

-completul nr.2 penal cameră preliminară şi de judecată şi completul nr.2 penal camera 

de consiliu– rezerva 1 – judecător Andrei Iugan; rezerva 2- judecător Dana Ionela Grosu 

-completul nr.3 penal cameră preliminară şi de judecată şi completul nr.3 penal camera 

de consiliu– rezerva 1 – judecător Ecaterina Apostoliceanu; rezerva 2- judecător Ana Mirela 

Păstoreanu 



-completul nr.4 penal cameră preliminară şi de judecată şi completul nr.4 penal camera 

de consiliu– rezerva 1 – judecător Dana Ionela Grosu; rezerva 2- judecător Oana Stela Roşeanu 

-completul nr.5 penal cameră preliminară şi de judecată  şi completul nr.5 penal camera 

de consiliu– rezerva 1 – judecător Mirela Păstoreanu; rezerva 2- judecător Oana Stela Roşeanu 

-completul nr. 6 penal cameră preliminară şi de judecată  şi completul nr.6 penal camera 

de consiliu– rezerva 1 – judecător Mirela Păstoreanu; rezerva 2- judecător Ecaterina Apostoliceanu 

Se propune ca rezerva 2 să prezideze şedinţa în măsura în care atât titularul de complet, cât 

şi rezerva 1 se află în imposibilitate obiectivă de a prezidare a acesteia.  

Art.4 În cadrul Secţiei penale stabileşte ca judecătorii de drepturi şi libertăţi să fie doamnele 

judecător Mihaela Camelia Andrei şi Alina Victoria Trăilă, sens în care se propune constituirea 

următoarelor completuri de măsuri preventive în faza de urmărire penală: C3 penal drepturi şi 

libertăţi-prezidat de doamna judecător Mihaela Camelia Andrei şi  C7 penal drepturi şi libertăţi 

prezidat de doamna judecător Alina Victoria Trăilă.   

  Stabileşte ca, zilnic, în cadrul secţiei penale, să funcţioneze unul dintre completurile 

susmenţionate specializate în soluţionarea cererilor de competenţa judecătorilor de drepturi şi 

libertăţi, potrivit unei planificări trimestriale sau lunare propusă de preşedintele secţiei penale şi 

aprobată prin hotărâre a Colegiului de Conducere. 

Faţă de cele dispuse prin HCC nr. 51/06.11.2014, stabileşte ca toate cererile de competenţa 

judecătorilor de drepturi şi libertăţi să fie repartizate judecătorului aflat  pe planificarea susmenţionată 

în ziua înregistrării sesizării, indiferent cin a soluţionat în dosarul de urmărire penală prima 

cerere/plângere/propunere/contestaţie. 

Art.5 Stabileşte planificarea de permanenţă în privinţa componenţei completurilor de drepturi 

şi libertăţi constituite în cadrul secţiei penale a instanţei, la art.4 , începând cu 01.01.2015, astfel: 

C3 penal drepturi şi libertăţi, doamna judecător Alina Victoria Trăilă 

C7 penal drepturi şi libertăţi, doamna judecător Mihaela Camelia Andrei 

Art.6 Stabileşte componenţa completurilor constituite în cadrul secţiei penale a instanţei, 

prezidate de judecătorii delegaţi la executările penale, începând cu 01.01.2015, astfel: C1 executări 

penale prezidat de doamna judecător Oana Roşeanu, C2 executări penale prezidat de doamna judecător 

Ecaterina Apostoliceanu, C3 executări penale prezidat de doamna judecător Mihaela Camelia Andrei, 

C4 executări penale prezidat de doamna judecător Mirela Păstoreanu, C5 executări penale prezidat de 

doamna judecător Dana Ionela Grosu, C6 executări penale prezidat de domnul judecător Andrei Iugan, 

C7 executări penale prezidat de doamna judecător Alina Victoria Trăilă. 

Între aceste completuri, astfel cum s-a stabilit prin HCC nr. 6/31.01.2014, repartizarea va fi 

făcută în funcţie de planificarea aprobată de Colegiu, manual, aleatoriu ciclic, potrivit evidenţei ţinute 

de grefierul-şef al secţiei penale (spre exemplu, dacă în săptămâna curentă pe planificare figurează C3 

executări penale şi C6 executări penale, prima cerere înregistrată în această săptămână de competenţa 

judecătorului de executări penale va fi repartizată la C3 executări penale, a doua la C6 executări 

penale, a treia la C3 executări penale ş.a.m.d). Cu titlu de excepţie, în cazul mandatelor de arestare 

europene şi mandatelor de urmărire internaţională, acestea vor fi emise de către judecătorul care a 

pronunţat hotărârea în cauză, indiferent dacă este planificat sau nu în săptămâna în discuţie 



Art.7 Stabileşte planificarea de permanenţă în privinţa componenţei completurilor de 

executări penale constituite în cadrul secţiei penale a instanţei, la art.6 , începând cu 01.01.2015, 

astfel: completul imediat următor aflat pe planificarea de la art.6 în săptămâna în care se iveşte 

imposibilitatea obiectivă de prezidare de către titular. Cu titlu de excepţie, în cazul mandatelor de 

arestare europene şi mandatelor de urmărire internaţională, dacă judecătorul care a pronunţat hotărârea 

în cauză, se află în imposibilitatea obiectivă de a emite mandatul, acesta va fi emis potrivit planificării 

de la art. 6. 

Art.8 Stabileşte constituirea a 3 completuri specializate de incompatibilităţi, pentru situaţia 

trecerii unei cauze de la secţia penală la secţia civilă a instanţei, luându-se în calcul criteriile enunţate 

de HCSM nr. 711/27.06.2013, astfel: C1 incompatibilităţi (prezidat de domnul judecător Ionuţ 

Dragomir), C2 incompatibilităţi (prezidat de doamna judecător Mădălina Mihalaşcu, care şi-a exprimat 

acordul în acest sens), C3 incompatibilităţi (prezidat de doamnul judecător Aurelian Luca Murgoci , 

care şi-a exprimat acordul în acest sens).  

Art.9  În privinţa completurilor susmenţionate constituite în cadrul Secţiei penale, stabileşte 

asocierea obiectelor şi termenelor de repartizate din Nomenclatorul Ecris, potrivit celor cuprinse în 

Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art.10 Stabileşte componenţa completurilor constituite în cadrul secţiei civile a instanţei, în 

şedinţă publică cu următoarea structură: 

-completul nr.1 minori – marţi, ora 9.00 – prezidat o dată la două săptămâni de dna 

judecător Laura Moise (complet specializat în materia cauzelor cu minori şi de familie) – maxim 30 

dosare nou intrate şi 196 puncte de complexitate aferente; complexitate anuală maximă: 3800 de 

puncte; prima şedinţă programată în data de 13.01.2015  

- completul nr. 1 minori învestiri cu formulă executorie şi executări silite - marţi, ora 9.00- 

prezidat de dna judecător Laura Moise – maxim 34 dosare nou intrate şi 34 puncte de complexitate; 

complexitate anuală maximă 600 puncte. 

-completul nr.1 minori Camera de Consiliu – marti, ora 9.00,prezidat de dna judecător Laura 

Moise; 

Notă: completele 1 minori şi 3 civil (precum şi celelalte completuri ataşate acestora) 

funcţionează alternativ, o dată la două săptămâni (prima şedinţă fiind cea a  C3 civil din data de 

06.01.2015, prezidat de dna. Judecător Iulia Slujitoru, C1 minori având prima şedinţă programată în 

data de 13.01.2015). 

-completul nr.3 minori – joi, ora 09.00 (complet specializat în materia cauzelor cu minori şi 

de familie) – prezidat o data la doua săptămânal de dna. Judecător Valentina Sorescu – maxim 

30 dosare nou intrate şi 196 puncte de complexitate aferente; complexitate anuală maximă: 3800 de 

puncte;  prima sedinta in data de 08.01.2015. 

- completul nr. 3 minori investiri cu formula executorie şi executări silite - joi, ora 9.00 –– 

prezidat de dna. Judecător Valentina Sorescu, maxim 34 dosare nou intrate şi 34 puncte de 

complexitate, complexitate anuală maximă: 600 de puncte;   

- completul nr.3 minori Camera de Consiliu - joi, ora 9.00 – prezidat de dna. Judecător 

Valentina Sorescu; 



-completul nr. 4 minori – vineri, ora 09.00 (complet specializat în materia cauzelor cu 

minori şi de familie) – prezidat o data la doua săptămânal de dna. Judecător Rebeca Luchian– 

maxim 30 dosare nou intrate şi 196 puncte de complexitate aferente; complexitate anuală maximă: 

3800 de puncte; prima sedinta in data de 16.01.2015.  

-completul nr. 4 minori învestiri cu formulă executorie şi executări silite - vineri, ora 9.00 –– 

prezidat de dna. Judecător Rebeca Luchian, maxim 34 dosare nou intrate şi 34 puncte de complexitate 

şi complexitate anuală maximă: 600 de puncte;   

-completul nr. 4 minori Camera de Consiliu - vineri, ora 9.00 – prezidat de dna. Judecător 

Rebeca Luchian; 

-completul nr. 1 Civil – luni, ora 9.00 – prezidat o dată la două săptămâni de dna 

judecător Alexandra Pana– maxim 30 dosare nou intrate şi 196 puncte de complexitate aferente; 

complexitate anuală maximă: 4000 de puncte;  prima sedinta in data de 12.01.2015. 

-completul nr. 1 civil  învestiri cu formulă executorie şi executări silite  – luni, ora 9.00- 

prezidat de dna judecător Alexandra Pana, maxim 34 dosare nou intrate, maxim 34 de puncte de 

complexitate,  complexitate anuală maximă: 600 de puncte;   

-completul nr. 1 Camera de Consiliu – luni, ora 9.00, prezidat de doamna judecător Alexandra 

Pana; 

Notă :  toate cauzele existente în stocul completului 1 civil (la data prezentei hotărâri blocat de 

la repartizare aleatorie, conform celor dispuse prin HCC nr. 27 şi 28/2014) prezidat tot de către 

doamna judecător Pană, vor fi , pentru o mai bună organizare, transferate pe completul 1 Civil. 

-completul nr. 2 civil – joi, ora 13.30 – prezidat săptămânal de dl. judecător Daniel 

Ciprian Agachi (complet specializat în materia cauzelor de fond funciar)– maxim 15 dosare nou 

intrate şi 98 puncte de complexitate aferente; complexitate anuală maximă: 4000 de puncte;   

- completul nr. 2 civil învestiri cu formulă executorie şi executări silite –joi, ora 13.30- 

prezidat de dl. judecător Daniel Ciprian Agachi –maxim 17 dosare nou intrate,17 puncte de 

complexitate anuală, complexitate anuală maximă: 600 de puncte;   

-completul nr.2 Camera de Consiliu – joi, ora 13.30, prezidat de dl. judecător Daniel Ciprian 

Agachi;  

-completul nr. 3 civil – marţi, ora 9.00 – prezidat o dată la două săptămâni de dna 

judecător Iulia Slujitoru– maxim 30 dosare nou intrate şi 196 puncte de complexitate aferente; 

complexitate anuală maximă: 4000 de puncte;  prima sedinta in data de 06.01.2015. 

-completul nr. 3 civil învestiri cu formulă executorie  şi executări silite – marţi, ora 9.00- 

prezidat de dna judecător Iulia Slujitoru, maxim 34 dosare nou intrate, 34 de puncte de complexitate, 

complexitate anuală maximă: 600 de puncte;   

-completul nr. 3 Camera de Consiliu – marti, ora 9.00, prezidat de doamna judecător Iulia 

Slujitoru;  

Notă: completele 1 minori şi 3 civil (precum şi celelalte completuri ataşate acestora) 

funcţionează alternativ, o dată la două săptămâni (prima şedinţă fiind cea a C3 civil din data de 



06.01.2015, prezidat de dna. Judecător Iulia Slujitoru, C1 minori având prima şedinţă programată în 

data de 13.01.2015). 

-completul nr. 4 civil – marţi, ora 9.00 – prezidat săptămânal de dna judecător Fabiola 

Finta – maxim 15 dosare nou intrate şi 98 puncte de complexitate aferente; complexitate anuală 

maximă: 4000 de puncte;   

-completul nr. 4 civil învestiri cu formulă executorie  şi executări silite – marţi, ora 9.00- 

prezidat de dna judecător Fabiola Finta – maxim 17 dosare nou intrate, 17 puncte de complexitate,  

complexitate anuală maximă: 600 de puncte;   

-completul nr. 4 Camera de Consiliu – marţi, ora 9.00, prezidat de dna judecător Fabiola Finta; 

-completul nr.5 civil – marţi, ora 9.00 – prezidat săptămânal de dl. judecător Claudiu 

Limona – maxim 15 dosare nou intrate şi 98 puncte de complexitate aferente; complexitate anuală 

maximă: 4000 de puncte;   

-completul nr. 5 învestiri cu formulă executorie şi executări silite – marţi, ora 9.00- prezidat de 

dl. judecător Claudiu Limona –17 dosare nou intrate, 17 puncte de complexitate,  complexitate anuală 

maximă: 600 de puncte;   

-completul nr.5 Camera de Consiliu – marţi, ora 9.00, prezidat de dl. judecător Claudiu 

Limona; 

-completul nr.6 civil – vineri, ora 9.00 (specializat în materia cauzelor de fond funciar)– 

prezidat o dată la două săptămâni de dna judecător Mariela Pandelescu – maxim 30 dosare nou 

intrate şi 196 puncte de complexitate aferente; complexitate anuală maximă: 4000 de puncte;  prima 

sedinta in data de 09.01.2015. 

-completul nr. 6 învestiri cu formulă executorie şi executări silite - vineri, ora 09.00 – prezidat 

de dna judecător Mariela Pandelescu – maxim 34 dosare nou intrate, 34 puncte de complexitate,  

complexitate anuală maximă: 600 de puncte;   

-completul 6 Camera de Consiliu – vineri, ora 09.00 – prezidat de dna judecător Mariela 

Pandelescu; 

-completul nr.7 civil– miercuri, ora 09.00 – prezidat odata la doua săptămâni de dna 

judecător Daniela Stoica – maxim 30 dosare nou intrate şi 196 puncte de complexitate aferente; 

complexitate anuală maximă: 4000 de puncte;  prima sedinta in data de 14.01.2015. 

- completul nr. 7 învestiri cu formulă executorie şi executări silite – miercuri,  prezidat de dna 

judecător Daniela Stoica – maxim 34 dosare nou intrate, 34 puncte de complexitate,  complexitate 

anuală maximă: 600 de puncte;   

- completul 7 Camera de Consiliu – miercuri, ora 9.00, prezidat de dna judecător Daniela 

Stoica;  

-completul nr. 8 civil – joi, ora 09.00 – prezidat săptămânal de dna judecător Elena Radu  

– maxim 15 dosare nou intrate şi 98 puncte de complexitate aferente; complexitate anuală maximă: 

4000 de puncte;   



-completul nr. 8 învestiri cu formulă executorie şi executări silite –joi, ora 9.00, prezidat de 

dna judecător Elena Radu – maxim 17 dosare nou intrate şi 17 puncte de complexitate aferente,  

complexitate anuală maximă: 600 de puncte;   

- completul 8 Camera de Consiliu - prezidat de dna judecător Radu Elena;  

-completul nr.9 civil– miercuri, ora 9.00, prezidat o dată la două săptămâni de dl 

judecator Mihnea Tănase–Preşedintele instanţei- maxim 15 dosare nou intrate şi 98 puncte de 

complexitate aferente; complexitate anuală maximă: 2000 de puncte;  prima sedinta in data de 

14.01.2015. 

-completul nr. 9 învestiri cu formulă executorie şi executări silite - miercuri, ora 09.00 – 

prezidat de dl judecator Mihnea Tănase, Preşedintele instanţei, maxim 17 dosare nou intrate; 

complexitate anuală maximă: 300 de puncte;   

-completul nr.9 Camera de Consiliu, miercuri, ora 9.00, prezidat de dl judecator Mihnea 

Tănase, Preşedintele instanţei;  

Notă :  toate cauzele existente în stocul completului 9 civil (la data prezentei hotărâri blocat de 

la repartizare aleatorie, conform celor dispuse prin HCC nr. 27 şi 28/2014) prezidat tot de către 

domnul judecător Tănase, vor fi , pentru o mai bună organizare, transferate pe completul 9 Civil. 

-completul nr.11 – joi, ora 09.00 – prezidat o dată la două săptămâni de dna judecător 

Roxana Cozma– maxim 30 dosare nou intrate şi 196 puncte de complexitate aferente; complexitate 

anuală maximă: 4000 de puncte; prima sedinta in data de 08.01.2015.  

-completul nr.11 învestiri cu formulă executorie şi executări silite– joi, ora 9.00  prezidat de 

dna judecător Roxana Cozma, maxim 34 dosare nou intrate, 34 puncte de complexitate,  complexitate 

anuală maximă: 600 de puncte;   

-completul 11 Camera de Consiliu - joi, ora 9.00  prezidat de dna judecător Roxana Cozma; 

 -completul nr. 12 civil– luni, ora 9.00 – prezidat o data la doua săptămâni de dl.  

judecător Aurelian-Marian Murgoci-Luca maxim 30 dosare nou intrate şi 196 puncte de 

complexitate aferente; complexitate anuală maximă: 4000 de puncte;  prima şedinţă in data de 

12.01.2015. 

-completul nr. 12 învestiri cu formulă executorie şi executări silite –luni, ora 9.00- prezidat de 

dl. judecător Aurelian Luca Murgoci –maxim 34 dosare nou intrate, 34 puncte de complexitate, 

complexitate anuală maximă: 600 de puncte;   

-completul nr. 12 Camera de Consiliu – luni, ora 9.00, prezidat de dl  judecător  Aurelian Luca 

Murgoci; 

-completul nr.13 civil – miercuri, ora 09.00 – prezidat o dată la două săptămâni de dna 

judecător Iulia Ursan– maxim 15 dosare nou intrate şi 98 puncte de complexitate aferente; 

complexitate anuală maximă: 2000 de puncte;  prima sedinta in data de 07.01.2015. 

-completul nr.13 învestiri cu formulă executorie şi executări silite – miercuri, ora 9.00  

prezidat de dna judecător Iulia Ursan, maxim 17 dosare nou intrate, 17 puncte de complexitate, 

complexitate anuală maximă: 300 de puncte;   



-completul 13 Camera de Consiliu - miercuri, ora 9.00  prezidat de dna judecător Iulia Ursan;  

Notă :  toate cauzele existente în stocul completului 13 civil (la data prezentei hotărâri blocat 

de la repartizare aleatorie, conform celor dispuse prin HCC nr. 27 şi 28/2014) prezidat tot de către 

doamna judecător Ursan, vor fi , pentru o mai bună organizare, transferate pe completul 13 Civil. 

Notă: completele 9 şi 13 civil (precum şi celelalte completuri ataşate acestora) funcţionează 

alternativ, o dată la două săptămâni (prima şedinţă fiind cea a C13 civil din data de 07.01.2015, 

prezidat de dna judecător Iulia Ursan). 

-completul nr.14 civil – vineri, ora 09.00 – prezidat săptămânal de dl. judecător Ionuţ 

Niculescu– maxim 15 dosare nou intrate şi 98 puncte de complexitate aferente; complexitate anuală 

maximă: 4000 de puncte;   

-completul nr.14 învestiri cu formulă executorie şi executări silite – vineri, ora 9.00  prezidat 

de dl. judecător Ionuţ Niculescu, maxim 17 dosare nou intrate; complexitate anuală maximă: 600 de 

puncte;   

-completul nr.14 Camera de Consiliu - vineri, ora 9.00  prezidat de dl. judecător Ionuţ 

Niculescu; 

-completul nr.15 civil – vineri, ora 9.00– prezidat o dată la două săptămâni de dna 

judecător Adela Cirstea – maxim 30 dosare nou intrate şi 196 puncte de complexitate aferente; 

complexitate anuală maximă: 4000 de puncte;  prima sedinta in data de 16.01.2015. 

-completul nr.15 învestiri cu formulă executorie şi executări silite - vineri, ora 09.00 – prezidat 

de dna judecător Adela Cirstea – maxim 34 dosare nou intrate; complexitate anuală maximă: 600 de 

puncte;   

-completul 15 Camera de Consiliu – vineri, ora 09.00 – prezidat de dna judecător Adela 

Cirstea; 

NOTA:- completele 6 civil şi 15 civil  şi completurile ataşate acestora funcţionează alternativ, 

o dată la două săptămâni (prima săptămână 09  ianuarie 2015-C6 civil prezidat de dna. Judecator 

Mariela Pandelescu). 

-completul nr.16 civil– joi, ora 9.00, prezidat o dată la două săptămâni de dna. Judecator 

Ana Maria Puiu – maxim 30 dosare nou intrate şi 196 puncte de complexitate aferente; complexitate 

anuală maximă: 4000 de puncte;  prima sedinta in data de 15.01.2015. 

-completul nr.16 învestiri cu formulă executorie şi executări silite - joi, ora 9.00 – prezidat de 

dna. Judecător Ana Maria Puiu, maxim 34 de dosare nou intrate; complexitate anuală maximă: 600 de 

puncte;   

- completul nr.16 Camera de Consiliu –joi, ora 9.0 - prezidat de dna. Judecător Ana Maria 

Puiu; 

NOTA:- completurile 11 şi 16 civil (precum şi celelalte completuri ataşate acestora) 

funcţionează alternativ, o dată la două săptămâni (prima şedinţă fiind cea a C 11 civil din data de 

08.01.2015, prezidat de dna judecător Roxana Cozma). 



-completul nr. 17 civil– miercuri, ora 9.00 – prezidat o data la doua săptămâni de d-na. 

judecător Mădălina Mihalaşcu, maxim 30 dosare nou intrate şi 196 puncte de complexitate aferente; 

complexitate anuală maximă: 4000 de puncte;  prima sedinta in data de 14.01.2015. 

-completul nr. 17 învestiri cu formulă executorie şi executări silite  – miercuri, ora 9.00- 

prezidat de d-na judecător Mădălina Mihalaşcu –maxim 34 dosare nou intrate, 34 puncte de 

complexitate, complexitate anuală maximă: 600 de puncte;   

-completul nr. 17 Camera de Consiliu – miercuri, ora 9.00, prezidat de d-na judecător 

Mădălina Mihalaşcu;  

-completul nr.18 civil – vineri, ora 9.00– prezidat o dată la două săptămâni de dl. 

judecător Alexandru Stătescu – maxim 30 dosare nou intrate şi 196 puncte de complexitate aferente; 

complexitate anuală maximă: 4000 de puncte;  prima sedinta in data de 16.01.2015. 

-completul nr. 18 învestiri cu formulă executorie şi executări silite - vineri, ora 09.00 – 

prezidat de dl. judecător Alexandru Stătescu – maxim 34 dosare nou intrate; complexitate anuală 

maximă: 600 de puncte;   

-completul 18 Camera de Consiliu – vineri, ora 09.00 – prezidat de dl judecător Alexandru 

Stătescu; 

-completul nr.19 civil – luni, ora 9.00– prezidat o dată la două săptămâni de d-na. 

Judecător Diana Gabriela Todosi – maxim 30 dosare nou intrate şi 196 puncte de complexitate 

aferente; complexitate anuală maximă: 4000 de puncte;  prima sedinta in data de 05.01.2015. 

-completul nr. 19 învestiri cu formulă executorie şi executări silite -luni, ora 09.00 – prezidat 

de d-na. Judecător Diana Gabriela Todosi – maxim 34 dosare nou intrate; complexitate anuală 

maximă: 600 de puncte;   

-completul 19 Camera de Consiliu – luni, ora 09.00 – prezidat de d-na. Judecător Diana 

Gabriela Todosi; 

-completul nr.20 civil – luni, ora 9.00– prezidat o dată la două săptămâni de d-na. 

Judecător Olivia Dariana Pleşanu – maxim 30 dosare nou intrate şi 196 puncte de complexitate 

aferente; complexitate anuală maximă: 4000 de puncte;  prima sedinta in data de 12.01.2015. 

-completul nr. 20 învestiri cu formulă executorie şi executări silite -luni, ora 09.00 – prezidat 

de d-na. Judecător Olivia Dariana Pleşanu– maxim 34 dosare nou intrate; complexitate anuală 

maximă: 600 de puncte;   

-completul 20 Camera de Consiliu – luni, ora 09.00 – prezidat de d-na. Judecător Olivia 

Dariana Pleşanu; 

NOTA: completurile 19 şi 20 civil (precum şi celelalte completuri ataşate acestora) funcţionează 

alternativ, o dată la două săptămâni (prima şedinţă fiind cea a C 19 civil din data de 05.01.2015, 

prezidat de dna judecător Diana Todosi). 

Art.11  În privinţa completurilor susmenţionate având titulatura ,, învestiri cu formulă 

executorie şi executări silite, acestea vor fi constituite prin redenumirea completurilor cu acelaşi număr 

intitulate în prezent ,,învestiri cu formulă executorie,,, urmată şi de asocierea obiectului ,,încuviinţare 

executare silită,,. Eventuale cereri aflate în stocul completurilor ,,încuviinţare executare silită,, vor fi 



transferate pe rolul completurilor ,,învestiri cu formulă executorie şi executări silite,, ale aceloraşi 

titulari. 

Art.12  În privinţa stocului completurilor prezente având titulatura ,, urgenţe ,, vor fi 

transferate pe rolul completurilor obişnuite , sau după caz de cameră de consiliu (în funcţie de 

asocierea obiectului pe unul dintre cele două tipuri de completuri ) ale aceloraşi titulari. 

Art.13   În privinţa completurilor susmenţionate constituite în cadrul Secţiei civile, stabileşte 

asocierea obiectelor şi termenelor de repartizate din Nomenclatorul Ecris, potrivit celor cuprinse în 

Anexa nr. 2  la prezenta hotărâre. 

Art. 14 Exclusiv în vederea desfăşurării fazei scrise a procesului civil şi pentru o mai bună 

evidenţă statistică, ţinând cont de toate cele reţinute în cuprinsul HCC din data de 14.02.2013 (care din 

punctul de vedere al funcţionării completurilor administrative face corp comun cu prezenta hotărâre), 

stabileşte constituirea pentru fiecare judecător a câte unui complet de judecată administrativ , astfel: 

  - completul 1 minori administrativ –zi funcţionare  joi, prezidat de dna. Judecator Laura 

Moise; 

  - completul 3 minori administrativ – zi funcţionare luni, prezidat de dna. Judecator Valentina 

Sorescu; 

- completul 4 minori administrativ – zi funcţionare miercuri, prezidat de dna. Judecator 

Rebeca Luchian; 

- completul 1 civil administrativ – zi funcţionare marţi, prezidat de dna. Judecator Alexandra 

Pana; 

- completul nr. 2 civi ladministrativ – zi funcţionare luni, prezidat de dl. judecator Daniel 

Agachi; 

- completul nr. 3 civil administrativ – zi funcţionare joi, prezidat de dna. Judecator Iulia 

Slujitoru; 

- completul 4 civil administrativ –  zi funcţionare miercuri, prezidat de dna. Judecator Fabiola 

Finta; 

- completul 5 civil administrativ – zi funcţionare joi, prezidat de dl. judecator Claudiu Limona; 

- completul 6 civil administrativ – zi funcţionare luni, prezidat de dna. Judecator Mariela 

Pandelescu; 

- completul 7 civil administrativ – zi funcţionare vineri, prezidat de dna. Judecator Daniela 

Stoica; 

- completul 8 civil administrativ – zi funcţionare luni, prezidat de dna. Judecator Elena Radu; 

- completul 9 civil administrativ – zi funcţionare marti, prezidat de dl. judecator Mihnea 

Tanase; 

- completul 11 civil administrativ – zi funcţionare miercuri, prezidat de dna. Judecator Roxana 

Cozma; 



- completul 12 civil administrativ – zi funcţionare miercuri, prezidat de dl. judecator Aurelian 

Luca Murgoci; 

- completul 13 civil administrativ – zi funcţionare joi, prezidat de dna. jJudecator Iulia Ursan; 

- completul 14 civil administrativ – zi funcţionare marti, prezidat de dl. judecator Ionut 

Niculescu; 

- completul 15 civil administrativ – zi funcţionare marti, prezidat de d-na. Judecator Adela 

Cîrstea; 

- completul 16 civil administrativ – zi funcţionare luni, prezidat de dna. Judecator Ana Maria 

Puiu. 

- completul 17 civil administrativ – zi funcţionare vineri, prezidat de dna. Judecator Madalina 

Mihalascu; 

- completul 18 civil administrativ – zi funcţionare miercuri, prezidat de dl. judecator 

Alexandru Statescu; 

- completul 19 civil administrativ – zi funcţionare joi, prezidat de d-na. Judecător Diana 

Gabriela Todosi; 

- completul 20 civil administrativ – zi funcţionare joi, prezidat de d-na. Judecător Dariana 

Pleşanu; 

Art. 15 Stabileşte, în fiecare zi de joi, în cadrul secţiei civile, a unui complet  specializat în 

materie civilă de acordare a personalităţii juridice asociaţiilor de proprietari şi altor entităţi. Aceste 

completuri vor funcţiona în temeiul unei planificări trimestriale sau lunare propuse de vicepreşedintele 

instantei şi aprobată prin hotărâre a Colegiului de Conducere.  

Asociază pe aceste completuri obiectele şi termenele de repartizate din Nomenclatorul Ecris, 

potrivit celor cuprinse în Anexa nr. 3 la prezenta hotărâre. 

Stabileşte ca acestor completuri să le fie repartizate o limită maximă de 8 dosare şi 50 de 

puncte de complexitate săptămânal. În măsura în care se atinge această limită stabileşte ca dosarele să 

fie repartizate completului specializat de acordare a personalităţii juridice asociaţiilor de proprietari şi 

altor entităţi, planificat în săptămâna următoare. 

Art. 17 - Stabileşte componenţa completurilor pentru soluţionarea cererilor in anulare 

formate din 2 judecători din cadrul secţiei civile a instanţei.  

Notă: fiecare complet funcţionează odată la două săptămâni si este prezidat alternativ de cei 

doi judecători care îl compun  

C1 civil cereri in anulare (zi funcţionare marţi): jud. Alexandra Pana si Iulia Slujitoru 

C2 civil cereri in anulare (zi funcţionare luni): jud. Daniel Agachi si Aurelian Murgoci    

C3 civil cereri in anulare (zi funcţionare miercuri): jud. Mihnea Tanase si Roxana Cozma 

C4 civil cereri in anulare (zi funcţionare marţi): jud. Fabiola Finta si Adela Cirstea 



C5 civil cereri in anulare (zi funcţionare joi): jud. Mădălina Mihalaşcu si Ana Maria Puiu 

C6 civil cereri in anulare (zi funcţionare miercuri): jud. Mariela Pandelescu si Iulia Ursan 

C7 civil cereri in anulare (zi funcţionare miercuri): jud. Daniela Stoica si Alexandru Stătescu  

C8 civil cereri in anulare (zi funcţionare joi): jud. Elena Radu si Ionuţ Niculescu 

Art. 18 Stabileşte ca rotaţia prezidării completurilor de la art. 17 să fie realizată astfel: în 

funcţie de data înregistrării cererii în anulare, dosarul va fi prezentat de grefierul registrator, unuia 

dintre membrii completului, acesta fiind judecător responsabil cu măsurile premergătoare primului 

termen de judecată, precum şi preşedinte al completului ce urmează a soluţiona dosarul pe toată durata 

de soluţionare a cauzei. Stabileşte ca pentru determinarea judecătorului în discuţie să fie utilizat 

următorul criteriu: în săptămânile impare din an în care are loc înregistrarea cererii în anulare (3, 5, 

7, … 15.01, 29.01, …), dosarul să fie adus astfel: C1 cereri în anulare, judecător Alexandra Pană, C2 

cereri în anulare, judecător Agachi, C3 cereri în anulare , judecător Tănase, C4 cereri în anulare, 

judecător Finta, C5 cereri în anulare, judecător Puiu, C6 cereri în anulare, judecător Pandelescu, C7 

cereri în anulare, jud. Stoica, C8 cereri în anulare, judecător Radu; în săptămânile pare din an în care 

are loc înregistrarea cererii în anulare (2, 4, 6, … 08.01, 22.01, …), dosarul să fie adus celuilalt 

membru al completului. 

Art.19 Stabileşte planificarea de permanenţă în privinţa componenţei completurilor constituite 

în cadrul secţiei civile a instanţei, începând cu 01.01.2015.  

A. permanenţă completuri civile: 

-completul nr. 1 minori – marţi, ora 9.00 – prezidat o dată la două săptămâni de dna 

judecător Laura Moise (complet specializat în materia cauzelor cu minori şi de familie) + completul 

nr. 1 minori  investiri cu formula executorie si executări silite + completul nr. 1 minori Camera de 

Consiliu + C1 adm. min (joi) - va avea ca rezervă principală pe dna. jud. Valentina Sorescu şi 

rezervă subsidiară pe dna. Jud. Rebeca Luchian. 

-completul nr. 3 minori – joi, ora 09.00 - prezidat o dată la două săptămâni de dna. judecător 

Valentina Sorescu (complet specializat în materia cauzelor cu minori şi de familie)+ completul nr. 3 

minori investiri cu formula executorie şi executări silite + completul nr.3 minori Camera de Consiliu + 

C3 adm. min. (luni) - va avea ca rezervă principală pe dna. jud. Rebeca Luchian si rezerva 

subsidiară pe dna. Laura Moise. 

completul nr. 4 minori – vineri, ora 09.00 - prezidat o dată la două săptămâni de dna. 

judecător Rebeca Luchian (complet specializat în materia cauzelor cu minori şi de familie)+ completul 

nr. 4 minori investiri cu formula executorie şi executări silite + completul nr. 4 minori Camera de 

Consiliu + C4 adm. min. (miercuri) - va avea ca rezervă principală pe dna. jud. Laura Moise si 

rezerva subsidiară pe dna. Valentina Sorescu. 

 - completul nr. 1 Civil – luni, ora 9.00 – prezidat o dată la două săptămâni de dna judecător 

Alexandra Pana + completul nr.1 civil  învestiri cu formulă executorie şi executări silite + completul 

nr. 1 civil Camera de Consiliu + C1 adm. (marti) - va avea ca rezervă principală pe dl. jud. 

Alexandru Stătescu si ca rezervă subsidiară: dna. jud. Daniela Stoica. 

-completul nr. 2 civil – joi, ora 13.30 – prezidat săptămânal de dl. judecător Daniel Ciprian 

Agachi (complet specializat în materia cauzelor de fond funciar) + completul nr.2 civil învestiri cu 



formulă executorie şi executări silite + completul nr. 2 Camera de Consiliu + C2 adm. (luni) - va avea 

ca rezerve principale: dna. Jud. Fabiola Finta in săptămânile pare: 2, 4, 6, 8, …(08.01, 22.01, …) 

şi dna. jud. Alexandra Pană in săptămânile impare: 3, 5, 7, … (15.01, 29.01, …), si rezerve 

subsidiare: dl. jud. Claudiu Limona in săptămânile pare: 2, 4, 6, 8,  …(08.01, 22.01, …), şi dna. 

jud. Iulia Slujitoru in săptămânile impare: 3, 5, 7, …(15.01, 29.02, …). 

 - completul nr. 3 civil – marţi, ora 9.00 – prezidat o dată la două săptămâni de dna judecător  

Iulia Slujitoru + completul nr. 3 civil învestiri cu formulă executorie  şi executări silite + completul 

nr.3 Camera de Consiliu + C3 adm. (joi) - va avea ca rezervă principală pe dna. jud. Adina Fleşer 

si ca rezerve subsidiare: dna. jud. Roxana Cozma. 

- completul nr. 4 civil – marţi, ora 9.00 – prezidat săptămânal de dna judecător Fabiola Finta 

+ completul nr. 4 civil învestiri cu formulă executorie  şi executări silite + completul nr. 4 Camera de 

Consiliu + C4 adm. (miercuri) -  va avea ca rezerve principale: dl. Jud. Daniel Agachi  în 

săptămânile pare: 2, 4, 6, 8, …(6.01, 20.01, …) şi dna. jud. Ana Maria Puiu în săptămânile 

impare: 3, 5, 7, (13.01, 27.01, …) şi ca rezerve subsidiare: dna. Jud. Adela Cirstea în săptămânile 

pare: 2, 4, 6, 8, …(6.01, 20.01, …) şi dna. jud. Adina Fleşer în săptămânile impare: 3, 5, 7, 9, 

…(13.01, 27.01, …). 

 -completul nr. 5 civil– marţi, ora 9.00 – prezidat săptămânal de dl. judecător Claudiu 

Limona + completul nr. 5 învestiri cu formulă executorie şi executări silite + completul nr.5 Camera 

de Consiliu + C5 adm. (joi) - va avea ca rezerve principale: dna. jud. Adina Fleşer în săptămânile 

pare: 2, 4, 6, 8,  … (6.01, 20.01 …) şi dl. Jud. Ionuţ Dragomir în săptămânile impare: 3, 5, 7, 9, 

11,  …(13.01, 27.01, …) şi ca rezerve subsidiare: dna. Jud. Adela Cîrstea în săptămânile pare: 2, 

4, 6, 8, …(6.01, 20.01, …) şi  dna. Jud. Iulia Ursan în săptămânile impare:3, 5, 7, 9,  …(13.01, 

27.01, …). 

 -completul nr. 6 civil – vineri, ora 9.00 (specializat în materia cauzelor de fond funciar)– 

prezidat odată la două săptămâni de dna judecător Mariela Pandelescu + completul nr.6 învestiri cu 

formulă executorie şi executări silite + completul 6 Camera de Consiliu + C6 adm. (luni) - va avea ca 

rezervă principală pe dna. jud. Iulia Ursan şi ca rezervă subsidiară pe dl. jud. Mihnea Tănase. 

 -completul nr. 7 civil – miercuri, ora 09.00 – prezidat o dată la două săptămâni de dna 

judecător Daniela Stoica + completul nr.7 învestiri cu formulă executorie şi executări silite + 

completul 7 Camera de Consiliu + C7 adm. (vineri) - va avea ca rezervă principală pe dl. jud. 

Aurelian Murgoci şi ca rezervă subsidiară: dna. Jud. Mariela Pandelescu.  

-completul nr. 8 civil – joi, ora 09.00 – prezidat săptămânal de dna judecător  Elena Radu + 

completul nr.8 învestiri cu formulă executorie şi executări silite + completul 8 Camera de Consiliu + 

C8 adm. (luni) - va avea ca rezerve principale: dna. Jud. Adina Fleşer în săptămânile pare: 2, 4, 6, 

8, 10, (8.01, 22.01,  …), şi dl. jud. Ionuţ Dragomir în săptămânile impare: 3, 5, 7, 9,11, …(15.01, 

29.01, …) si ca rezerve subsidiare: dna. jud. Mihalaşcu Mădălina în săptămânile pare: 2, 4, 6, 8, 

…(8.01, 22.01, …) şi dl. Jud. Aurelian Murgoci în săptămânile impare: 3,5, 7, 9,11, …(15.01, 

29.01, …).  

-completul nr. 9 Civil – miercuri, ora 9.00, prezidat odată la două săptămâni de dl judecator 

Mihnea Tănase–Preşedintele instanţei + completul nr.9 învestiri cu formulă executorie şi executări 

silite + completul nr.9 Camera de Consiliu + C9 adm. (marti) - va avea ca rezervă principală de dna. 

jud. Iulia Ursan şi ca rezerva subsidiară pe dl. jud. Aurelian Murgoci.  



 -completul nr. 11 – joi, ora 09.00 – prezidat odată la două săptămâni de dna judecător 

Roxana Cozma +  completul nr.11 învestiri cu formulă executorie şi executări silite + completul 11 

Camera de Consiliu+ C11 adm. (miercuri) - va avea ca rezervă principală pe dna. Jud. Ana Maria 

Puiu şi ca rezervă subsidiară pe dna. Jud. Alexandra Pană.  

-completul nr. 12 civil– luni, ora 9.00 – prezidat o dată la două săptămâni de dl.  judecător 

Aurelian Luca Murgoci + completul nr. 12 învestiri cu formulă executorie şi executări silite + 

completul nr. 12 Camera de Consiliu + C12 adm. (miercuri) -va avea ca rezervă principală pe dna. 

Jud. Mădălina Mihalaşcu şi ca rezervă subsidiară pe dna. Jud. Daniela Stoica. 

-completul nr.13 Civil – miercuri, ora 09.00 – prezidat 0 dată la două săptămâni de dna 

judecător Iulia Ursan + completul nr.13 învestiri cu formulă executorie şi executări silite + completul 

13 Camera de Consiliu + C13 adm. (joi) - va avea ca rezervă principală pe dl. jud. Mihnea Tănase 

şi ca rezervă subsidiară dna. jud. Mariela Pandelescu.  

-completul nr.14 – vineri, ora 09.00 – prezidat săptămânal de dl. judecător Ionuţ Niculescu +  

completul nr.14 învestiri cu formulă executorie şi executări silite + completul nr.14 Camera de 

Consiliu + C14 adm. (marti) - va avea ca rezerve principale: dna. Jud. Daniela Stoica în 

săptămânile pare: 2, 4, 6, 8, 10, …(9.01, 23.01,  …) şi dna. jud.  Iulia Slujitoru în săptămânile 

impare: 3,5,7, …(16.01, 30.01, …) si ca rezerve subsidiare: dl. Jud. Claudiu Limona în 

săptămânile pare: 2, 4, 6, 8, 10, …(9.01, 23.01,  …) şi dl. jud. Mihnea Tănase în săptămânile 

impare: 3,5, 7, …(16.01, 30.01, …).  

-completul nr.15 – vineri, ora 9.00– prezidat odată la două săptămâni de dna judecător  Adela 

Cîrstea + completul nr.15 învestiri cu formulă executorie şi executări silite + completul 15 Camera de 

Consiliu + C15 adm. (marti) - va avea ca rezervă principală pe dl. jud.  Claudiu Limona si ca 

rezervă subsidiară pe  dna. Jud. Fabiola Finta. 

 -completul nr.16 civil– joi, ora 9.00, prezidat odată la două săptămâni de d-na. judecator Ana 

Maria Puiu + completul nr.16 învestiri cu formulă executorie şi executări silite + completul nr.16 

Camera de Consiliu + C16 adm. (luni) - va avea ca rezervă principală: dna. jud. Roxana Cozma si 

ca rezervă subsidiară: dna. Jud. Iulia Slujitoru.   

-completul nr. 17 civil– miercuri, ora 9.00 – prezidat o dată la două săptămâni de d-na. 

judecător Mădălina Mihalaşcu + completul nr. 17 învestiri cu formulă executorie şi executări silite + 

completul nr. 17 Camera de Consiliu + C17 adm. (vineri) - va avea ca rezervă principală: dl. Jud. 

Alexandru Statescu şi ca rezervă subsidiară: dna. Jud. Ionuţ Niulescu.  

-completul nr.18 – vineri, ora 9.00– prezidat odată la două săptămâni de dl. judecător 

Alexandru Stătescu + completul nr.18 învestiri cu formulă executorie şi executări silite + completul 18 

Camera de Consiliu + C18 adm. (miercuri) - va avea ca rezervă principală: dna. jud. Madalina 

Mihalascu si ca rezervă subsidiară: Mariela Pandelescu. 

 -completul nr.19 civil – luni, ora 9.00– prezidat o dată la două săptămâni de d-na. 

Judecător Diana Gabriela Todosi + completul nr. 19 învestiri cu formulă executorie şi executări 

silite + -completul 19 Camera de Consiliu +  completul 19 administrativ –( joi) va avea ca rezervă 

principală: dna. jud. Olivia Dariana Pleşanu şi rezervă subsidiară: dna. jud.  Roxana Cozma.  

-completul nr.20 civil – luni, ora 9.00– prezidat o dată la două săptămâni de d-na. 

Judecător Olivia Dariana Pleşanu + completul nr. 20 învestiri cu formulă executorie şi executări 



silite + -completul 20 Camera de Consiliu +  completul 20 administrativ –( joi) va avea ca rezervă 

principală: dna. jud. Diana Gabriela Todosi şi rezervă subsidiară: dna. jud Daniel Agachi.   

B. permanenţă completuri cereri în anulare: 

C1 civil cereri in anulare (zi funcţionare marţi): jud. Alexandra Pana si Iulia Slujitoru, va 

avea ca rezervă principală: jud. Adina Fleşer şi rezervă subsidiară: dl. jud. Ionuţ Dragomir. 

C2 civil cereri in anulare (zi funcţionare luni): jud. Daniel Agachi si Aurelian Murgoci, va 

avea ca rezervă principală: jud. Alexandru Stătescu; rezervă subsidiară: jud. Roxana Cozma; 

C3 civil cereri in anulare (zi funcţionare marţi): jud. Mihnea Tănase si Roxana Cozma, va 

avea ca rezervă principală: jud. Ionuţ Niculescu; rezervă subsidiară: jud. Alexandru Stătescu; 

C4 civil cereri in anulare (zi funcţionare marti): jud. Fabiola Finta si Adela Cîrstea, va avea 

ca rezervă principală: jud. Mădălina Mihalaşcu; rezervă subsidiară: jud. Mariela Pandelescu; 

C5 civil cereri in anulare (zi funcţionare joi): jud. Madalina Mihalascu si Ana Maria Puiu, va 

avea ca rezervă principală: Aurelian Murgoci; rezervă subsidiară: Claudiu Limona; 

C6 civil cereri in anulare (zi funcţionare miercuri): jud. Mariela Pandelescu si Iulia Ursan, va 

avea ca rezervă principală: jud. Mihnea Tănase; rezervă subsidiară: jud. Adela Cîrstea;  

C7 civil cereri in anulare (zi funcţionare miercuri): jud. Daniela Stoica si Alexandru 

Statescu, va avea ca rezervă principală: jud. Adina Fleşer; rezervă subsidiară: jud. Ionuţ Niculescu; 

C8 civil cereri in anulare (zi funcţionare joi): jud. Elena Radu si Ionut Niculescu, va avea ca 

rezervă principală: jud. Adina Fleşer; rezervă subsidiară: jud. Ionuţ Dragomir; 

C. Totodată, se stabilesc următoarele specificaţii suplimentare: 

a) măsurile premergătoare primei şedinţei de judecată în materie civilă (fază scrisă) 

vor fi dispuse de către de permanenţa titularului lipsă, conţinută la lit. A şi B; în 

cazul în care permanenţa se află în imposibilitatea obiectivă de efectuare a 

procedurii scrise, aceasta va fi realizată de către rezerva subsidiară iar in cazul în 

care şi aceasta se află în imposibilitate obiectivă, va fi realizată de judecătorul de 

serviciu din ziua termenului administrativ sau după caz a înregistrării cererii în 

privinţa căreia trebuie dispuse anumite măsuri.  

b) în cazul completelor de cameră de consiliu civil (asociaţii de proprietari, persoane 

juridice), în cazul imposibilităţii obiective de prezidare a şedinţei de către titular, 

completul va fi prezidat de titularul acestuia din ziua corespunzătoare a săptămânii 

următoare;  

c) în privinţa judecătorului de serviciu, în lipsa celui aflat pe planificarea curentă, 

atribuţiile acestuia vor fi preluate de judecătorul imediat următor în ordinea 

stabilită pe planificarea lunară sau după caz trimestrială. 

 

 

 


