
ROMÂNIA 

JUDECĂTORIA SECTORULUI 5 BUCUREŞTI  

 

 

COLEGIUL DE CONDUCERE 

 

HOTĂRÂRE NR.1 

Adoptată în data de 27.01.2015 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 şi 22 ind 1 

din Regulamentul  de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti,  

 Pentru  buna desfăşurare  a  activităţii  instanţei,                                                   

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1 a) Preluarea de către domnul judecător Dragomir Ionuţ a 

completului C20 civil şi a completurilor ataşate C20 civil cameră de consiliu, 

C20 învestiri cu formulă executorie şi executare silită, C20 Adm., iar de către 

doamna judecător Fleşer Adina a completului C19 civil şi completurilor ataşate 

C19 civil cameră de consiliu, C19 învestiri cu formulă executorie şi executare 

silită, C19 Adm, începând cu data de 27.01.2015. 

 

Art.2 Aprobă modificarea planificării de permanenţă în cadrul secţiei 

civile, după cum urmează:  

a) completul  nr.19 civil  - luni, ora 9,00 – prezidat o data la două săptămâni de 

dna judecător Adina Fleşer + completul nr.19 civil învestiri cu formula 

executorie şi executări silite + completul nr.19 civil Cameră de Consiliu + C19 

administrativ (joi) – va avea ca rezervă principală pe domnul judecător Ionuţ 

Dragomir şi ca rezervă subsidiară doamna pe judecător Roxana Cozma; 

 

b)completul  nr.20 civil  - luni, ora 9,00 – prezidat o data la două săptămâni de 

dl. judecător Ionuţ Dragomir + completul nr.20 civil învestiri cu formula 

executorie şi executări silite + completul nr.20 civil Cameră de Consiliu + C20 

administrativ (joi) – va avea ca rezervă principal pe doamna judecător Adina 

Fleşer şi ca rezervă subsidiară doamna pe judecător Mădălina Mihalaşcu; 

 

b) completul nr.8 civil – joi, ora 9,00 – prezidat săptămânal de dna judecător 

Elena Radu + completul nr.8 civil învestiri cu formula executorie + completul 

nr.8 civil Cameră de Consiliu + C8 adm. (luni) – va avea ca rezervă principală 

pe doamna judecător Sandu Andreea şi ca rezerve subsidiare: dna 

jud.Mădălina Mihalaşcu în săptămânile pare:  6, 8, 10, … (02.02, 16.02, …) 



şi dl.jud. Aurelian Murgoci în săptămânile impare: 7, 9, 11, … (09.02, 23.02, 

…). 

c) completul C8 cereri în anulare (zi de funcţionare joi): jud.Radu Elena şi 

Niculescu Ionuţ, va avea ca rezervă principală: jud.Sandu Andreea, rezervă 

subsidiară: jud.Fleşer Adina. 

 

Art.3 Repartizarea noilor judecători numiţi în cadrul Judecătoriei 

Sectoruli 5 Bucureşti, începând  cu data publicării decretelor de numire în 

funcţie în Monitorul Oficial, respectiv a doamnelor judecător Magdaş Alexandra 

şi Sandu Andreea, în cadrul Secţiei Civile. 

Începând cu data de 02.02.2015 înfiinţează: 

- completul C21 civil – luni, ora 9.00 – prezidat o data la două 

săptămâni de d-na judecător Magdaş Alexandra - maxim 30 dosare 

nou intrate şi 196 puncte de complexitate aferente; complexitate anuală 

maximă:4000 de puncta; prima şedinţă în data de 02.02.2015. 

- completul C21 învestiri cu formula executorie şi executări silite – 

luni, ora 9,00 prezidat de dna judecător Magdaş Alexandra, maxim 

34 dosare nou intrate, 34 puncte de complexitate, complexitate anuală 

maximă: 600 de puncte; 

- completul 21 Camera de Consiliu – luni, ora 9,00 prezidat de dna 

judecător Magdaş Alexandra; 

- completul C21 civil Adm – judecător titular Magdaş Alexandra – zi 

de funcţionare – miercuri. 
 

  

Art.5 În unanimitate: Aprobă ca rezervă principală pentru completul 

C21 civil, C21 civil învestiri cu formulă executorie şi executări silite, C21 

civil Cameră de Consiliu, doamna judecător Sandu Andreea şi rezervă 

subsidiară Iulia Ursan. 

 

 Art.6 Aprobă propunerea Vicepreşedintelui instanţei privitoare la 

aprobarea modificării planificării judecătorului de serviciu şi planificării 

completelor specializate în materie civilă şi altor entităţi, faţă de modificările din 

schema de personal a instanţei generate de numirile în funcţie a noilor judecători 

definitivi, după cum urmează: 

- doamna judecător Todosi Diana-Gabriela va fi înlocuită de 

doamna judecător Magdaş Alexandra; 

- doamna judecător Pleşanu Dariana-Olivia va fi înlocuită de 

doamna judecător Sandu Andreea. 

 

        Art.7 Aprobă  înfiinţarea a două completuri de cereri în anulare, 

respectiv:  



- C9 cereri în anulare începând cu data de 02.02.2015 (zi de funcţionare 

marţi) format din domnii judecători Claudiu Limona şi Adela Cîrstea şi va 

avea ca rezervă principală pe doamna judecător Magdaş Alexandra, iar ca 

rezervă subsidiară pe doamna judecător Sandu Andreea. 

 

- C10 cereri în anulare începând cu data de 02.02.2015 (zi de funcţionare 

luni) format din domnii judecători Dragomir Ionuţ şi Fleşer Adina şi va 

avea ca rezervă principală pe doamna judecător Sandu Andreea, iar ca 

rezervă subsidiară pe doamna judecător Stoica Daniela. 

 

Notă: fiecare complet funcţionează odată la două săptămâni si este 

prezidat alternativ de cei doi judecători care îl compun. 

 

Art. 8 Stabileşte ca rotaţia prezidării completurilor de la art.7 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 (7, 9 … 09.02, 23.02, …), dosarul să fie 

adus astfel: C9 cereri în anulare, judecător Limona Claudiu, C10 cereri în 

anulare, judecător Adina Fleşer; în săptămânile pare din an în care are loc 

înregistrarea cererii în anulare (6, 8 … 02.02, 16.02, …), dosarul să fie adus 

celuilalt membru al completului. 

 

 

  Art.9 Aprobă propunerea de modificare a componenţei C4 cereri în 

anulare, completul urmând a fi format în continuare, începând cu 02.02.2015, 

din doamnele judecător Finta Fabiola şi Magdaş Alexandra. 

 

  Art.10 Stabileşte ca stocul actual al completului C4 cereri în anulare 

(dosare înregistrate până la data de 30.01.2015) să fie soluţionat în 

componenţa iniţială a completului (doamnele judecător Finta Fabiola şi 

Cîrstea Adela).   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 
JUDECĂTORIA SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

 
COLEGIUL DE CONDUCERE 

HOTĂRÂRE NR.2 
Adoptată astăzi  12.02.2015, la sediul  

Judecătoriei sectorului 5 Bucureşti în şedinţa  
Colegiului de Conducere al instanţei 

 
 Colegiul de conducere al Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti, 

 În temeiul art. 49 si 52 din Legea nr. 303/2004 privind organizarea judiciară, 
republicată în Monitorul Oficial nr. 827 din 13.09.2005 şi art. 16 alin 2 şi 22 din Regulamentul  
de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti, 

 Pentru  buna desfăşurare  a  activităţii  instanţei,   
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 Art.1. Prezidarea completului specializat în materie civilă de acordare a 
personalităţii juridice a asociaţiilor de proprietari şi altor entităţi din data de 12.02.2015, 
de către doamna judecător Magdaş Alexandra. 
 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDECĂTORIA SECTORULUI 5 BUCUREŞTI  

 

 

COLEGIUL DE CONDUCERE 

 

HOTĂRÂRE NR.4 

Adoptată în data de 19.02.2015 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 şi 22 ind 1 din 

Regulamentul  de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti,  

 Pentru  buna desfăşurare  a  activităţii  instanţei,                                                   

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1 Aprobă propunerea reducerii punctajului maxim de complexitate aferent tuturor 

completurilor prezidate de domnul judecător Murgoci-Luca Aurelian-Marian cu 50%, măsura 

urmând a fi pusă în aplicare la momentul îndeplinirii condiţiei, constând în numirea domnului 

judecător în funcţia de Preşedinte al Secţiei Civile. 

 



Art.2 Repartizarea doamnei judecător Grigore Delia Cristina în cadrul Secţiei Civile, 

începând cu data de 27.02.2015, ca urmare a reluării activităţii după efectuarea concediului de 

creştere şi îngrijire copil. 

 

Art.3 Aprobă Decizia nr.1 a Preşedintelui instanţei cu privire la desemnarea 

judecătorilor împuterniciţi cu realizarea altor atribuţii decât cele de judecată pe anul 2015. 

 

Art.4 Aprobă participarea doamnei judecător Luchian Rebeca Silvia la seminarul 

„Formation specialisée pour futurs magistrats de la famille et de la jeunesse – Module Famille 

- Belgia”, în perioada 27-28 octombrie 2015. 

 

 

ROMÂNIA 

JUDECĂTORIA SECTORULUI 5 BUCUREŞTI  

 

 

COLEGIUL DE CONDUCERE 

 

HOTĂRÂRE NR.5 

Adoptată în data de 25.02.2015 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 şi 22 ind 1 din 

Regulamentul  de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti,  

 Pentru  buna desfăşurare  a  activităţii  instanţei,                                                   

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 Aprobă propunerile Vicepreşedintelui instanţei de înfiinţare a unui nou complet 

civil şi modificarea planificării de permanenţă în cadrul secţiei civile, după cum urmează: 

- Începând cu data de 02.03.2015 înfiinţează completul nr. 22 civil – miercuri, ora 

9.00 – prezidat o dată la două săptămâni de doamna judecător Delia Cristina 

Grigore - maxim 30 dosare nou intrate şi 196 puncte de complexitate aferente; 

complexitate anuală maximă: 4000 de puncte; prima şedinţă în data de 04.03.2015; 

- completul nr. 22 învestiri cu formulă executorie şi executări silite – miercuri, ora 

9.00 - prezidat de doamna judecător Delia Cristina Grigore – maxim 34 dosare nou intrate, 

34 puncte de complexitate aferente; complexitate anuală maximă: 600 de puncte;   

- completul nr. 22 Camera de Consiliu – miercuri, ora 9.00, prezidat de doamna 

judecător Delia Cristina Grigore; 

- completul C22 civil Adm – judecător titular Delia Cristina Grigore – zi de 

funcţionare – vineri.  

 

 

 

 Art.3. Aprobă ca rezervă principală pentru C22 civil, C22 învestiri cu formulă 

executorie şi executări silite, C22 camera de consiliu – jud. Alexandra Magdaş, iar ca rezervă 

subsidiară pentru C22 civil, C22 învestiri cu formulă executorie şi executări silite, C22 

camera de consiliu – jud. Ionuţ Niculescu. 

 



 Art.4. Aprobă modificarea planificării de permanenţă: 

 

- 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. Delia Cristina Grigore şi ca rezervă subsidiară pe dna. 

Jud. Daniela Delia Stoica. 

 

 

- completul  nr. 20 civil  - luni, ora 9,00 – prezidat o data la două săptămâni de dl. 

judecător Ionuţ Dragomir + completul nr.20 civil învestiri cu formula executorie şi executări 

silite + completul nr.20 civil Cameră de Consiliu + C20 administrativ (joi) – va avea ca 

rezervă principal pe doamna judecător Delia Cristina Grigore şi ca rezervă subsidiară 

doamna pe judecător Mădălina Mihalaşcu; 

 

 

- 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. Delia Cristina Grigore în săptămânile impare:3, 5, 7, 9,  …(13.01, 27.01, …). 

 

 

ROMÂNIA 

JUDECĂTORIA SECTORULUI 5 BUCUREŞTI  

 

 

COLEGIUL DE CONDUCERE 

 

HOTĂRÂRE NR. 13 

Adoptată în data de 16.04.2015 în şedinţa 

Colegiului de conducere al Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti, 

 

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

ordine interioară a instanţelor judecătoreşti,  

Având în vedere propunerile preşedintelui secţiei civile şi necesitatea stabilirii unor 

reguli unitare cu privire la modalitatea de repartizare a anumitor cereri, 

Și constatând următoarele: 

- prevederile art. 99 din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, adoptat 

prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, astfel cum a fost 

modificată și completată, fac distincție, în materie de repartizare a cererilor, între situația în 

care un judecător absentează temporar și situația în care un judecător absentează definitiv; 

- continuitatea completului de judecată trebuie asigurată doar în caz de absență temporară a 

judecătorului, nu și în caz de absență definitivă, prin urmare, în caz de absență definitivă, se 

poate dispune preluarea completului, cu consecința preluării tuturor cauzelor acelui complet, 

în acest sens fiind prevederile art. 99 alin. (12) din Regulamentul de ordine interioară al 

instanțelor judecătorești;  



- Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești nu definește absența temporară 

și absența definitivă, prin urmare revine Colegiului de conducere al instanței, în asigurarea 

bunei organizări a activității instanței, să interpreteze aceste noțiuni, în funcție de fiecare caz 

în parte; 

- trecerea judecătorului dintr-o secție a instanței într-o altă secție are natura unei absențe 

definitive, în acest sens fiind prevederile art. 99 alin. (12) din Regulamentul de ordine 

interioară al instanțelor judecătorești; 

- schimbarea specializării judecătorului trebuie asimilată absenței definitive, deoarece produce 

aceleași efecte, pentru judecător, ca și trecerea dintr-o secție a instanței într-o altă secție; 

- detașarea, delegarea, suspendarea din funcție și concediul de creștere sau îngrijire a copilului 

trebuie asimilate absenței definitive, deoarece implică încetarea îndelungată a activității, iar 

înlocuirea judecătorului până la revenire nu este posibilă fără afectarea serioasă a activității 

altor judecători sau a bunei organizări a instanței; aceeași este și situația concediului fără plată 

prelungit, în special dacă acesta este mai îndelungat decât o absență temporară (spre exemplu, 

dacă este mai îndelungat decât concediul anual de odihnă); 

- în schimb, concediul de odihnă, concediul pentru incapacitate temporară de muncă, 

concediul de maternitate, concediul paternal, concediul pentru formare profesională și altele 

asemenea sunt situații de absență temporară, prin durata redusă a acestora; 

- în caz de absență temporară, toate cererile formulate într-un dosar trebuie repartizate 

titularului completului, pentru asigurarea continuității; 

- în caz de absență definitivă sau de situație asimilată absenței definitive, continuitatea nu se 

mai poate realiza, prin urmare se va aplica regula generală a repartizării aleatorii sau, dacă s-a 

dispus preluarea completului, toate cererile formulate într-un dosar trebuie repartizate noului 

titular al completului; excepție fac dosarele trimise spre rejudecare, care se repartizează 

întotdeauna judecătorului inițial învestit, conform art. 99 alin. (6) din Regulamentul de ordine 

interioară al instanțelor judecătorești, și situațiile în care sunt incidente prevederile art. 96
2
 din 

Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, care trebuie aplicate chiar dacă 

judecătorul inițial învestit și care și-a păstrat specializarea nu mai prezidează același complet, 

pentru a se împiedica alegerea judecătorului desemnat să judece cauza; 

- scopul adoptării prevederilor art. 96
2
 din Regulamentul de ordine interioară al 

instanțelor judecătorești a fost acela de a se preveni alegerea judecătorului care va soluționa 

cauza; prin urmare, incidența acestor prevederi trebuie analizată în funcție de situația existentă 

la data înregistrării pe rolul instanței a cererii subsecvente, deoarece la acel moment poate 

exista intenția de alegere a judecătorului, nu și după momentul înregistrării cererii 

subsecvente, când cererea a fost deja repartizată. 

 Pentru  buna desfăşurare  a  activităţii  instanţei,                                                   

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Aprobă propunerile Preşedintelui Secţiei Civile cu privire la modalitatea de 

repartizare a anumitor cereri şi stabileşte următoarele reguli cu valoare de principiu: 

 

1A. Aplicabilitatea prevederilor art. 96
2
 din Regulamentul de ordine interioară al 

instanțelor judecătorești se analizează în funcție de situația existentă la data înregistrării pe 

rolul instanței a cererii subsecvente.  

1B. Dacă la data înregistrării cererii subsecvente, primul judecător învestit nu mai face 

parte din secția civilă a instanței sau prezidează un complet civil de altă specializare ori este 

detașat/delegat/suspendat din funcție/în concediu fără plată mai mare decât concediul anual de 

odihnă/în concediu de creștere sau îngrijire a copilului, prevederile art. 96
2
 din Regulamentul 

de ordine interioară al instanțelor judecătorești nu sunt aplicabile.  



1C. Dacă la data înregistrării cererii subsecvente, primul judecător învestit absentează 

temporar (este în concediu de odihnă/concediu pentru incapacitate temporară de 

muncă/concediu de maternitate/concediu paternal/în concediu fără plată mai mic decât 

concediul anual de odihnă/concediu pentru formare profesională și altele asemenea), 

prevederile art. 96
2
 din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești sunt 

aplicabile, cererea subsecventă urmând a se înainta judecătorului care îl înlocuiește pe 

judecătorul care absentează temporar.  

1D. Dacă la data înregistrării cererii subsecvente, primul judecător învestit prezidează 

un complet civil de aceeași specializare, dar cu alt număr, prevederile art. 96
2
 din 

Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești sunt aplicabile, cererea 

subsecventă urmând a se înainta judecătorului inițial învestit.  

1E. Prin ”primul judecător învestit” și ”judecătorul inițial învestit” se înțelege 

judecătorul căruia i s-a repartizat prima dată cererea.  

 

2A. Dacă la data admiterii cererii de reexaminare formulate împotriva încheierii de 

anulare a cererii de chemare în judecată, judecătorul care a anulat cererea nu mai face parte 

din secția civilă a instanței sau prezidează un complet civil de altă specializare ori este 

detașat/delegat/suspendat din funcție/în concediu fără plată mai mare decât concediul anual de 

odihnă/în concediu de creștere sau îngrijire a copilului, dosarul în care s-a pronunțat 

încheierea de anulare se repartizează aleatoriu între toți judecătorii secției civile care au 

specializarea necesară pentru acel dosar, cu includerea judecătorului care a admis cererea de 

reexaminare; 

2B. Dacă la data admiterii cererii de reexaminare formulate împotriva încheierii de 

anulare a cererii de chemare în judecată, judecătorul care a anulat cererea absentează temporar 

(este în concediu de odihnă/concediu pentru incapacitate temporară de muncă/concediu de 

maternitate/concediu paternal/în concediu fără plată mai mic decât concediul anual de 

odihnă/concediu pentru formare profesională și altele asemenea), dosarul în care s-a pronunțat 

încheierea de anulare se repartizează judecătorului care a anulat cererea.    

2C. Dacă la data admiterii cererii de reexaminare formulate împotriva încheierii de 

anulare a cererii de chemare în judecată, judecătorul care a anulat cererea prezidează un 

complet civil de aceeași specializare, dar cu alt număr, dosarul în care s-a pronunțat 

încheierea de anulare se repartizează judecătorului care a anulat cererea.     

 

 

3A. Repunerea pe rol a cauzei după suspendare, pentru continuarea judecății, pentru 

perimare sau pentru pronunțarea hotărârii ca urmare a încheierii acordului de mediere, se 

realizează de judecătorul căruia i s-a repartizat inițial dosarul, chiar dacă suspendarea judecății 

a fost dispusă de un alt judecător și chiar dacă judecătorul căruia i s-a repartizat inițial dosarul 

prezidează un alt complet civil de aceeași specializare. 

3B. Prin excepție de la prevederile art. 3A, dacă suspendarea judecății s-a dispus de un 

alt judecător ca urmare a faptului că primul judecător învestit nu mai făcea parte din secția 

civilă a instanței sau prezida un complet civil de altă specializare ori era 

detașat/delegat/suspendat din funcție/în concediu fără plată mai mare decât concediul anual de 

odihnă/în concediu de creștere sau îngrijire a copilului, repunerea pe rol a cauzei după 

suspendare, pentru continuarea judecății, pentru perimare sau pentru pronunțarea hotărârii ca 

urmare a încheierii acordului de mediere, se realizează de judecătorul căruia i s-a repartizat 

dosarul (ciclic sau prin preluarea completului) în urma absenţei definitive a judecătorului 

iniţial; de asemenea, dacă după suspendarea judecăţii, completul care a dispus suspendarea a 

fost preluat de un alt judecător, repunerea pe rol se va realiza de judecătorul care a preluat 



completul, chiar dacă judecătorul iniţial învestit şi-a reluat activitatea în secţia civilă a 

instanţei.  

 

4A. În caz de trimitere a cauzei spre rejudecare, dosarul se repartizează judecătorului 

căruia i s-a repartizat inițial dosarul, chiar dacă hotărârea a fost pronunțată de un alt judecător 

și chiar dacă judecătorul căruia i s-a repartizat inițial dosarul prezidează un alt complet civil 

de aceeași specializare la data reînregistrării dosarului pe rolul instanței.  

4B. Dacă judecătorul căruia i s-a repartizat inițial dosarul nu mai face parte din secția 

civilă a instanței sau prezidează un complet civil de altă specializare ori este 

detașat/delegat/suspendat din funcție/în concediu fără plată mai mare decât concediul anual de 

odihnă/în concediu de creștere sau îngrijire a copilului, dosarul se repartizează aleatoriu în 

sistem informatic între ceilalți judecători ai secției civile care au specializarea aferentă 

dosarului trimis spre rejudecare; cu toate acestea, dacă a fost preluat completul judecătorului 

căruia i s-a repartizat iniţial dosarul, iar judecătorul care a preluat completul nu se află într-o 

situaţie de absenţă definitivă, dosarul se repartizează judecătorului care a preluat completul.  

4C. Dacă judecătorul căruia i s-a repartizat inițial dosarul absentează temporar de la 

sediul instanței (este în concediu de odihnă/concediu pentru incapacitate temporară de 

muncă/concediu de maternitate/concediu paternal/în concediu fără plată mai mic decât 

concediul anual de odihnă/concediu pentru formare profesională și altele asemenea), dosarul 

se repartizează tot judecătorului căruia i s-a repartizat inițial dosarul, dar toate măsurile 

prevăzute de lege vor fi luate de judecătorul din planificarea de permanență care îl înlocuiește 

pe judecătorul care absentează temporar, până la reîntoarcerea judecătorului care absentează 

temporar.   

4D. În cazul în care dosarul este trimis spre rejudecare și nu este vorba despre prima 

rejudecare, atunci se aplică aceleași reguli, dar prin ”judecătorul căruia i s-a repartizat inițial 

dosarul” se va înțelege ”judecătorul căruia i s-a repartizat inițial dosarul în ciclul procesual 

anterior”. 

4E. Regulile de la art. 4A – 4D se aplică și în caz de desființare a încheierii de 

suspendare a judecății cu consecința trimiterii dosarului pentru continuarea judecății.  

4F. Regulile de la art. 4A – 4D se aplică și în caz de trimiterea a dosarului spre 

competentă soluţionare, ca urmare a soluţionării conflictului de competenţă.  

 

5A. Cererile de îndreptare/lămurire/completare se judecă de judecătorul care a 

pronunțat hotărârea a cărei îndreptare/lămurire/completare se solicită, chiar dacă acest 

judecător prezidează un alt complet civil de aceeași specializare la data formulării cererii sau 

la data sesizării din oficiu.   

5B. Dacă judecătorul care a pronunțat hotărârea a cărei îndreptare/lămurire/completare 

se solicită nu mai face parte din secția civilă a instanței sau prezidează un complet civil de altă 

specializare ori este detașat/delegat/suspendat din funcție/în concediu fără plată mai mare 

decât concediul anual de odihnă/în concediu de creștere sau îngrijire a copilului, cererea se 

repartizează aleatoriu între ceilalți judecători ai secției civile care au specializarea aferentă 

dosarului soluționat, cu excepția situației în care completul judecătorului care a pronunțat 

hotărârea a cărei îndreptare/lămurire/completare se solicită a fost preluat de un alt judecător, 

caz în care cererea se judecă de acesta din urmă.  

5C. Dacă judecătorul care a pronunțat hotărârea a cărei îndreptare/lămurire/completare 

se solicită absentează temporar de la sediul instanței (este în concediu de odihnă/concediu 

pentru incapacitate temporară de muncă/concediu de maternitate/concediu paternal/în 

concediu fără plată mai mic decât concediul anual de odihnă/concediu pentru formare 

profesională și altele asemenea), cererea se repartizează la judecătorul din planificarea de 

permanență care îl înlocuiește pe judecătorul care absentează temporar.  



 

6. Cererile de comunicare/recomunicare a unei hotărâri se judecă de judecătorul care a 

pronunțat hotărârea respectivă; în absența acestuia, cererea se judecă de judecătorul de 

serviciu din ziua înregistrării cererii. 

 

7. Cererile de eliberare fotocopii sau înscrisuri originale din dosar, cu excepția celor 

care nu presupun aprecierea judecătorului, ci doar a grefierului arhivar, se judecă de 

judecătorul care a soluționat dosarul sau de judecătorul care are pe rol dosarul; în absența 

acestuia, cererea se judecă de judecătorul de serviciu din ziua înregistrării cererii. 

 

8. Cererile de legalizare hotărâre, cu excepția celor care nu presupun aprecierea 

judecătorului, ci doar a grefierului cu atribuții în acest sens, se judecă de judecătorul de 

serviciu din ziua termenului stabilit pentru legalizare. 

 

9. Cererile de la punctele 6, 7 și 8 formulate de alte persoane decât părțile sunt de 

competența purtătorului de cuvânt al instanței; prin parte se înțelege și succesorul universal, 

cu titlu universal sau cu titlu particular.  

 

Art. 2 Prezenta hotărâre se aplică:  

 

- situațiilor de aplicare a prevederilor art. 96
2
 din Regulamentul de ordine interioară al 

instanțelor judecătorești survenite cu începere de la data adoptării prezentei hotărâri; 

- dosarelor în care s-a admis, cu începere de la data adoptării prezentei hotărâri, cererea de 

reexaminare împotriva încheierii de anulare; 

- repunerilor pe rol după suspendare, pentru continuarea judecății, pentru perimare sau pentru 

pronunțarea hotărârii ca urmare a încheierii acordului de mediere, realizate cu începere de la 

data adoptării prezentei hotărâri;   

- dosarelor trimise spre rejudecare reînregistrate cu începere de la data adoptării prezentei 

hotărâri; 

- cererilor de îndreptare/lămurire/completare înregistrate începere de la data adoptării 

prezentei hotărâri; 

 

 

- cererilor de comunicare/recomunicare/legalizare a unei hotărâri sau de eliberare fotocopii ori 

înscrisuri originale din dosar, înregistrate începere de la data adoptării prezentei hotărâri.  
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COLEGIUL DE CONDUCERE 

 

HOTĂRÂRE NR. 14 

Adoptată în data de 23.04.2015 în şedinţa 

Colegiului de conducere al Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti, 

 

 În temeiul art. 49 şi 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 Înfiinţarea unui nou complet civil C23, precum şi a completelor asociate 

acestuia, cu zi de funcţionare miercuri, o dată la două săptămâni, prezidat de doamna 

judecător Cristina Sorana Dumitrescu, începând cu data de 04.05.2015: 

 

- completul nr. 23 civil – miercuri, ora 9.00 – prezidat o dată la două săptămâni 

de doamna judecător Cristina Sorana Dumitrescu - maxim 30 dosare nou intrate şi 196 

puncte de complexitate aferente; complexitate anuală maximă: 2600 de puncte; prima şedinţă 

în data de 13.05.2015; 

- completul nr. 23 învestiri cu formulă executorie şi executări silite – miercuri, ora 

9.00 - prezidat de doamna judecător Cristina Sorana Dumitrescu – maxim 34 dosare nou 

intrate, 34 puncte de complexitate aferente; complexitate anuală maximă: 400 de puncte;   

- completul nr. 23 Camera de Consiliu – miercuri, ora 9.00, prezidat de doamna 

judecător Cristina Sorana Dumitrescu; 

- completul C23 civil Adm – judecător titular Cristina Sorana Dumitrescu – zi de 

funcţionare – joi.  

 

 

 Art.3. Rezervă principală pentru C23 civil, C23 învestiri cu formulă executorie şi 

executări silite, C23 camera de consiliu – jud. Ionuţ Niculescu  

 Rezervă subsidiară pentru C23 civil, C23 învestiri cu formulă executorie şi executări 

silite, C23 camera de consiliu – jud. Alexandra Raluca Pană 

 

Art.4. Modificarea planificării de permanență: 

 

- completul nr. 14 civil – 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. (marţi) - va avea ca rezervă principală pe  

dna. Jud. Cristina Sorana Dumitrescu.   

 

 Art.5. Trecerea dosarelor nesoluţionate, repartizate iniţial doamnei judecător Cristina 

Sorana Dumitrescu şi continuate temporar, cu începere de la data de 03.11.2014, de doamna 

judecător Iulia Slujitoru, de pe Completul 3 Civil, Completul 3 camera de consiliu, Completul 

3 învestiri cu formulă executorie şi executări silite şi Completul 3 Adm, prezidate de doamna 

judecător Iulia Slujitoru, pe Completul 23 Civil, Completul 23 camera de consiliu, Completul 

23 învestiri cu formulă executorie şi executări silite şi Completul 23 Adm, prezidate de 

judecătorul căruia dosarele i s-au repartizat aleatoriu, Cristina Sorana Dumitrescu. 

 În ceea ce priveşte dosarele care au deja stabilit un termen de judecată sau 

administrativ, dosarele vor fi trecute în şedinţa completului prezidat de doamna judecător 

Cristina Sorana Dumitrescu din aceeaşi săptămână în care termenul a fost deja acordat.  

 

 Art.6. Trecerea dosarelor trimise doamnei judecător Iulia Slujitoru în temeiul art. 96
2
 

din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti ca urmare a faptului că 

primul judecător învestit a fost doamna judecător Cristina Sorana Dumitrescu, de pe 

Completul 3 Civil, Completul 3 camera de consiliu, Completul 3 învestiri cu formulă 

executorie şi executări silite şi Completul 3 Adm, prezidate de doamna judecător Iulia 

Slujitoru, pe Completul 23 Civil, Completul 23 camera de consiliu, Completul 23 învestiri cu 



formulă executorie şi executări silite şi Completul 23 Adm, prezidate de doamna judecător 

Cristina Sorana Dumitrescu. 

În ceea ce priveşte dosarele care au deja stabilit un termen de judecată sau 

administrativ, dosarele vor fi trecute în şedinţa completului prezidat de doamna judecător 

Cristina Sorana Dumitrescu din aceeaşi săptămână în care termenul a fost deja acordat.  

 

Art.7. Înfiinţarea începând cu data de 04.05.2015 a Completului 11 civil cereri în 

anulare, cu zi de funcţionare miercuri, o dată la două săptămâni, prima şedinţă în data de 

13.05.2015, titulari complet jud. Cristina Sorana Dumitrescu şi jud. Delia Cristina Grigore, 

având ca rezervă principală – jud. Ionuţ Niculescu şi ca rezervă subsidiară – jud. 

Alexandra Raluca Pană.  

 

Art.8. Stabileşte ca rotaţia prezidării Completului 11 civil cereri în anulare 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 (19, 21 … 04.05, 18.05, …), dosarul să 

fie adus doamnei judecător Cristina Sorana Dumitrescu; în săptămânile pare din an în care 

are loc înregistrarea cererii în anulare (20, 22 … 11.05, 25.05, …), dosarul să fie adus 

doamnei judecător Delia Cristina Grigore.  

 

ROMÂNIA 

JUDECĂTORIA SECTORULUI 5 BUCUREŞTI  

 

 

COLEGIUL DE CONDUCERE 

 

HOTĂRÂRE NR.16 

Adoptată în data de 07.05.2015 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 şi 22 ind 1 din 

Regulamentul  de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti,  

 Pentru  buna desfăşurare  a  activităţii  instanţei,                                                   

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 Aprobă propunerile Preşedintelui secţiei civile, anexate prezentei hotărâri, 

privitoare la:  

• stabilirea zilei de marţi ca zi de funcţionare a completului 4 minori administrativ, începând 

cu data de 01.09.2015;  

• schimbarea săptămânii de şedinţă publică a completului 19 civil, 19 cameră de consiliu şi 19 

învestiri cu formulă executorie şi executări silite, respectiv a completului 20 civil, 20 cameră 

de consiliu şi 20 învestiri cu formulă executorie şi executări silite; 

• modificarea planificării de permanenţă pentru completul 6 civil; 

• stabilirea regulii conform căreia pe perioada vacanţei judecătoreşti să nu se acorde termene 

pe completurile administrative în timpul concediului de odihnă al titularului de complet, cu 



excepţia situaţiei în care o urgenţă deosebită stabilită de lege sau de preşedintele completului, 

în funcţie de circumstanţele particulare ale cauzei, impune o asemenea măsură. 

 

 

ROMÂNIA 

JUDECĂTORIA SECTORULUI 5 BUCUREŞTI  

 

COLEGIUL DE CONDUCERE 

 

HOTĂRÂRE NR.18 

Adoptată în data de 28.05.2015 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 şi 22 ind 1 din 

Regulamentul  de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti,  

 Pentru  buna desfăşurare  a  activităţii  instanţei,                                                   

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 Aprobă propunerile Preşedintelui secţiei civile, anexate prezentei hotărâri, 

privitoare la:  

• modificarea planificării de permanenţă a completului nr.2 civil – joi, ora 13,30 – 

prezidat săptămânal de dl.judecător Daniel Ciprian Agachi (complet specializat în materia 

cauzelor de donf 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.Alexandra Magdaş în săptămânile pare: 2, 4, 6, 8, … (8.01, 22.01, …), dna Jud. 

Iulia Ursan în săptămânile impare 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47 şi 51 (15.01, 

12.02, 12.03, 09.04, 07.05, 04.06 …) şi dl. Jud.Ionuţ Dragomir în săptămânile impare 5, 

9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49 şi 53 /29.01, 26.02, 26.03, 23.04, 21.05, 18.06 …). 
 

 

ROMÂNIA 
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COLEGIUL DE CONDUCERE 

 

HOTĂRÂRE NR.20 

Adoptată în data de 08.06. 2015 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 şi 22 ind 1 

din Regulamentul  de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti, art. 25 alin 1 

litera b şi art. 26 din Regulamentul privind evaluarea activităţii profesionale a 

judecătorilor şi procurorilor 

 

 

 Pentru  buna desfăşurare  a  activităţii  instanţei,                                                   



 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1 Repartizarea doamnei judecător Luigia Iulia David în cadrul Secţiei 

civile a Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti. 
 

 

 

ROMÂNIA 

JUDECĂTORIA SECTORULUI 5 BUCUREŞTI  

 

 

COLEGIUL DE CONDUCERE 

 

HOTĂRÂRE NR. 23 

Adoptată în data de 19.06.2015 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 şi 22 ind 1 

din Regulamentul  de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti,  

 Pentru buna desfăşurare a activităţii instanţei,                                                   

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

Art.1 Aprobă propunerile Preşedintelui secţiei civile, anexate prezentei 

hotărâri, privitoare la: 

a) modificarea art. 4 din Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 

15/28.04.2015, în sensul că: 

- rezerva principală pentru şedinţa completului 6 civil din data de 

16.07.2015 va fi doamna judecător David Luigia Iulia; 

- rezerva principală pentru şedinţa completului 8 civil din data de 

23.07.2015 va fi doamna judecător David Luigia Iulia; 

- rezerva principală pentru şedinţa completului 2 civil din data de 

20.08.2015 va fi doamna judecător David Luigia Iulia. 

 

b) modificarea art. 5 din Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 

15/28.04.2015, în sensul că: 

- judecător de serviciu în data de 28.07.2015 va fi doamna judecător 

David Luigia Iulia. 

 



Art.2 Aprobă modificarea numerotării hotărârilor Colegiului de conducere 

din datele de 04.06.2015, 08.06.2015, 12.06.2015 şi 16.06.2015, în sensul de a se 

trece corect numărul acestora, respectiv: 

- Hotărârea nr.19/04.06.2015 în loc de Hotărârea nr.25/04.06.2015; 

- Hotărârea nr.20/08.06.2015 în loc de Hotărârea nr.26/08.06.2015;  

- Hotărârea nr.21/08.06.2015 în loc de Hotărârea nr.27/12.06.2015;  

- Hotărârea nr.22/16.06.2015 în loc de Hotărârea nr.28/16.06.2015. 

 

Art.3 Stabileşte ca începând cu data de 01.11.2015, doamnele judecător 

Mirela Păstoreanu şi Dana Ionela Grosu să exercite funcţia de judecător de 

drepturi şi libertăţi, iar doamnele judecător Mihaela Camelia Andrei şi Alina 

Victoria Trăilă să exercite funcţia de judecător de cameră preliminară şi judecată. 

 

Art.4 Blocarea de la repartizare a actualelor completuri prezidate de 

doamna judecător Mirela Păstoreanu începând cu ziua în care se desfăşoară 

ultima şedinţă publică de judecată prezidată în luna octombrie 2015 de doamna 

judecător şi înfiinţarea în aceeaşi zi în cadrul secţiei penale a unui complet de 

cameră preliminară şi judecată prezidat de doamna judecător Alina Victoria 

Trăilă şi a unui complet de drepturi şi libertăţi prezidat de doamna judecător 

Mirela Păstoreanu.  

 

Art.5 Blocarea de la repartizare a actualelor completuri prezidate de 

doamna judecător Dana Ionela Grosu începând cu ziua în care se desfăşoară 

ultima şedinţă publică de judecată prezidată în luna octombrie 2015 de doamna 

judecător şi redeschiderea în aceeaşi zi în cadrul secţiei penale a completului de 

cameră preliminară şi judecată prezidat de doamna judecător Mihaela Camelia 

Andrei.  

 

Art.6 Stabileşte păstrarea de către doamnele judecător Mirela Păstoreanu şi 

Dana Ionela Grosu a stocului de dosare repartizate acestora anterior blocării 

completurilor pe care le prezidează la acest moment.  

 

Art.7 Stabileşte ca restul măsurilor impuse de dispoziţiile cuprinse la 

art.3-6 să fie luate printr-o hotărâre ulterioară a Colegiului. 
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JUDECĂTORIA SECTORULUI 5 BUCUREŞTI  

 

 

COLEGIUL DE CONDUCERE 

 

HOTĂRÂRE NR.25 



Adoptată în data de 25.06.2015 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 şi 22 ind 1 din 

Regulamentul  de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti,  

 Pentru  buna desfăşurare  a  activităţii  instanţei,                                                   

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 Aprobă propunerile Preşedintelui secţiei civile de repartizare a domnului 

judecător Mihnea Valentin Stoicescu în cadrul secţiei civile a instanţei şi înfiinţarea unui nou 

complet civil, după cum urmează: 

- 1. Repartizarea domnului judecător Mihnea Valentin Stoicescu în cadrul secţiei civile 

a instanţei. 

 

2. Înfiinţarea unui nou complet civil „C stagiar civil”, precum şi a completelor asociate 

acestuia, cu zi de funcţionare vineri, o dată la două săptămâni, prezidat de domnul judecător 

Mihnea Valentin Stoicescu, începând cu data de 01.07.2015: 

 

- completul C stagiar civil – vineri, ora 9.00 – prezidat o dată la două săptămâni de 

domnul judecător Mihnea Valentin Stoicescu - maxim 30 dosare nou intrate şi 196 puncte de 

complexitate aferente; complexitate anuală maximă: 2000 de puncte; prima şedinţă în data de 

11.09.2015;  

- completul C stagiar civil învestiri cu formulă executorie – vineri, ora 9.00 - prezidat 

de domnul judecător Mihnea Valentin Stoicescu – maxim 34 dosare nou intrate, 34 puncte de 

complexitate aferente; complexitate anuală maximă: 300 de puncte;    

- completul C stagiar civil camera de consiliu – vineri, ora 9.00, prezidat de domnul 

judecător Mihnea Valentin Stoicescu;   

- completul C stagiar civil Adm – judecător titular Mihnea Valentin Stoicescu – zi de 

funcţionare – marţi.  

 

 Art.5. Aprobă ca rezervă principală pentru C stagiar civil, C stagiar civil învestiri cu 

formulă executorie, C stagiar civil camera de consiliu – jud. Ana Maria Puiu, iar ca rezervă 

subsidiară pentru C stagiar civil, C stagiar civil învestiri cu formulă executorie, C stagiar civil 

camera de consiliu – jud. Alexandru Marian Stătescu  

 

 Art.6. Aprobă completarea componenţei completurilor și planificării de permanență 

aferente completurilor constituite în cadrul secţiei civile a instanţei, în şedinţă publică, în 

perioada 29 iunie 2015 – 28 august 2015, astfel: 

 

30.07.2015 – joi  

 

- completul C stagiar civil – ora 9.00 – prezidat de domnul judecător Mihnea Valentin 

Stoicescu;   

- completul C stagiar civil învestiri cu formulă executorie – ora 9.00 - prezidat de judecător 

Mihnea Valentin Stoicescu;   

- completul C stagiar civil camera de consiliu – ora 9.00, prezidat de judecător Mihnea 

Valentin Stoicescu.     

 



Rezervă principală – Alexandra Magdaş 

Rezervă subsidiară – Adela Cîrstea 

 

 20.08.2015 - joi 

 

- completul C stagiar civil – ora 9.00 – prezidat de judecător Mihnea Valentin Stoicescu;   

- completul C stagiar civil învestiri cu formulă executorie – ora 9.00 - prezidat de judecător 

Mihnea Valentin Stoicescu;   

- completul C stagiar civil camera de consiliu – ora 9.00, prezidat de judecător Mihnea 

Valentin Stoicescu.     

 

Rezervă principală – Daniela Stoica 

Rezervă subsidiară – Adina Fleşer  

  

 

Art.7. Aprobă asocierea obiectului „evacuare art. 1033 CPC ş.u.” tuturor 

completurilor de cameră de consiliu constituite la nivelul instanţei, cu excepţia completurilor 

de minori şi familie şi cu excepţia completului judecătorului stagiar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDECĂTORIA SECTORULUI 5 BUCUREŞTI  

 

 

COLEGIUL DE CONDUCERE 

 

HOTĂRÂRE NR.26 

Adoptată în data de 21.07.2015 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 şi 22 ind 1 din 

Regulamentul  de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti,  

 Pentru  buna desfăşurare  a  activităţii  instanţei,                                                   

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

Art.3. Aprobă modificarea planificării de permanenţă a judecătorului de serviciu, după 

cum urmează:   

 

23.07.2015 (joi) – judecător Mariela Pandelescu (rezervă Aurelian Murgoci) 

 

 



ROMÂNIA 

JUDECĂTORIA SECTORULUI 5 BUCUREŞTI  

 

COLEGIUL DE CONDUCERE 

 

HOTĂRÂRE NR.29 

Adoptată în data de 13.08.2015 în şedinţa 

Colegiului de conducere al Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti, 

 În temeiul art. 49 si 52 din Legea nr. 304/2004 , art 22 alin 2 din Regulamentul  de 

ordine interioară a instanţelor judecătoreşti,  

 Pentru  buna desfăşurare  a  activităţii  instanţei,                                                   

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 Aprobă propunerile Preşedintelui secţiei civile de înfiinţare a unui nou complet 

civil – Completul nr.5 minori şi modificare a planificării de permanenţă în cadrul secţiei 

civile, după cum urmează: 

 

- Înfiinţarea unui nou complet civil Completul nr.5 minori, precum şi a completelor 

asociate acestuia, cu zi de funcţionare luni, o dată la două săptămâni, prezidat de doamna 

judecător David Luigia Iulia, începând cu data de 31.08.2015: 

 

- completul nr. 5 minori – luni, ora 9.00 – prezidat o dată la două săptămâni de 

doamna judecător David Luigia Iulia - maxim 30 dosare nou intrate şi 196 puncte de 

complexitate aferente; complexitate anuală maximă: 1300 de puncte; prima şedinţă în data de 

07.09.2015; 

- completul nr. 5 minori învestiri cu formulă executorie şi executări silite – luni, 

ora 9.00 - prezidat de doamna judecător David Luigia Iulia – maxim 34 dosare nou intrate, 

34 puncte de complexitate aferente; complexitate anuală maximă: 450 de puncte;   

- completul nr. 5 minori camera de consiliu – luni, ora 9.00, prezidat de doamna 

judecător David Luigia Iulia; 

- completul 5 minori Adm – judecător titular David Luigia Iulia – zi de funcţionare 

– miercuri.  

 

 Art. 5. Aprobă ca rezervă principală pentru Completul nr. 5 minori, Completul nr. 5 

învestiri cu formulă executorie şi executări silite, Completul nr. 5 camera de consiliu – jud. 

Laura Moise 

 Aprobă ca rezervă subsidiară pentru Completul nr. 5 minori, Completul nr. 5 învestiri 

cu formulă executorie şi executări silite, Completul nr. 5 camera de consiliu – jud. Valentina 

Sorescu 

 

Art. 6. Aprobă modificarea planificării de permanență: 

 

- 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. 

David Luigia Iulia şi rezervă subsidiară pe dna. Jud. Rebeca Luchian. 

 

  



 Art.7 Aprobă propunerea Preşedintelui secţiei civile cu privire la planificarea 

completului de AP-uri şi PJ-uri în perioada 31.08.-31.12.2015.  

 

 


