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R O M Â N I A 
 

JUDECĂTORIA SECTORULUI 6 BUCUREŞTI 
COLEGIUL DE CONDUCERE 

 
HOTĂRÂREA NR. 10 

din data de 28.03.2018 
- EXTRAS -  

Având în vedere dispoziţiile art. 23 şi 28 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor 
judecătoreşti, adoptat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375 din 17 decembrie 
2015, Colegiul de conducere al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti s-a întrunit în şedinţa de lucru din data de 
28.03.2018, fiind convocată de preşedintele Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti, domnul judecător  
Gavrilă Bogdan, potrivit art. 7 lit. q din regulament. 

La şedinţa de lucru au  participat un număr de 5 membri, aceasta fiind condusă de domnul judecător  
Gavrilă Bogdan, preşedintele Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti.  

Şedinţa Colegiului de conducere este  legal constituită din punct de vedere al numărului de membri 
participanţi.  

Conform art. 23 alin. 3 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, secretariatul 
şedinţei de lucru a fost asigurat de  doamna grefier Gherasim Maria – Daniela. 

În temeiul dispoziţiilor art. 19 şi următoarele din Regulamentului de ordine interioară al instanţelor 
judecătoreşti, Colegiul de conducere al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti   
 

HOTĂRĂŞTE ŞI AVIZEAZĂ  
URMĂTOARELE ACTE: 

……………… 
 
5. Având spre analiză şi decizie reanalizarea încărcăturii completurilor de judecată prezidate de doamna 

judecător Mănescu Alexandra Simona, având în vedere numărul foarte mic de dosare nou intrate repartizate în 
luna martie 2018 pe completurile de judecată 23-C, 23-CAMERĂ DE CONSILIU CU, 5-MF şi 5-CAMERĂ DE 
CONSILIU MFU şi având în vedere opinia exprimată de doamna judecător Mănescu Alexandra Simona în 
şedinţa colegiului,  

Membrii Colegiului de conducere, în unanimitate, aprobă, începând cu data de 29.03.2018, 
următoarele:  

- indisponibilizarea completurilor de judecată 5-MF şi 5-CAMERĂ DE CONSILIU MFU, urmând ca 
doamna judecător Mănescu Alexandra Simona să soluţioneze stocul de dosare înregistrat la data de 
28.03.2018; 

-  ………….. 
- ………………… 
- disponibilizarea completului de judecată 23-C-executări silite;  
- ……….. 
 
Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa personalului judecătoresc al instanţei, potrivit art. 23 alin. 9 

din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti şi postarea în publicul grefierului – şef, 
extrasul hotărârii va fi publicat pe portalul instanţei, în conformitate cu dispoziţiile art. 19 alin. 3 din 
regulament. 
 
Colegiul de conducere al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti: 
 
1. judecător Gavrilă Bogdan 
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 Preşedintele Colegiului de conducere  

 
2.judecător Ştefan Claudia 
 
Membru în Colegiul de conducere 
 
3. Judecător Voicu Săndina  
 
Membru în Colegiul de conducere 
 
4. judecător Munteanu Veronica 
 
Membru în Colegiul de conducere 
 
5. judecător Sîrghi Ruxandra 
 
Membru în Colegiul de conducere 
 
 
 
 
 
 


