
JUDEC TORIA SECTORULUI 5 BUCURE TI � �

COLEGIUL DE CONDUCERE 

Hot râre�

Adoptat  în data de 21.08.2012 în edin a� � �
 Colegiului de conducere al Judec toriei sectorului 5 Bucure ti� �

În  temeiul  art.  49  si  52  din  Legea  nr.  303/2004  privind  organizarea  judiciar ,�  
republicat  în Monitorul Oficial nr. 827 din 13.09.2005 i art 22 alin 2 din Regulamentul� �  
de ordine interioar  a instan elor judec tore ti, � � � �

Pentru  buna desfasurare  a  activitatii  instantei,                                             

HOT R TE� ��

Art.1.  Stabile te  ca  în  datele  de  21.08.2012,  22.08.2012,�  
23.08.2012, 24.08.2012, cu excep ia zilelor de 25.08.2012 respectiv�  
26.08.2012  (având  în  vedere  cererea  de  concediu  a  doamnei 
judec tor  Grosu  Dana  Ionela  aprobat  în  data  de  09.07.2012),� �  
27.08.2012,  respectiv  28.08.2012  judec torul  stabilit  pentru�  
camera de consiliu penal doamna judec tor Tr il  Alina Victoria va� � �  
fi înlocuit  dup  cum urmeaz : � � �

- 21.08.2012 � judec tor Grosu Dana Ionela- cf. anexei VII a din�  
Hot rârea Colegiului de Conducere din data de 28.05.2012 �

- 22.08.2012-  judec tor Grosu Dana Ionela�
- 23.08.2012-  judec tor  Mihaela  Andrei  �  cf.  anexei  VII  din�  

Hot rârea Colegiului de conducere din data de 28.05.2012, �
-  25.08.2012 � judec tor Andrei Mihaela�
- 26.08.2012- judec tor Andrei Mihaela,�
- 27.08.2012- judec tor Andrei Mihaela,�
- 28.08.2012 � judec tor Andrei Mihaela, �

Art. 2  Stabile te ca în datele de 29.08.2012 respectiv- 02.09.2012�  
judec torul stabilit de permanen  cf anexei VII  a din Hot rârea de� �� �  
Colegiu din data de 28.05.2012 � doamna judec tor Andrei Mihaela�  
�  s  fie înlocuit  dup  cum urmeaz  :  29.08.2012,  30.08.2012 �� � � �  
judec tor  Tr il  Alina,  31.08.2012  �  judec tor  Ro eanu  Oana,� � � � �  
01.09.2012, 02.09.2012 � judec tor Apostoliceanu Ecaterina.�


