
 1 

ROMÂNIA 

JUDECĂTORIA SECTORULUI 6 BUCUREŞTI 

COLEGIUL DE CONDUCERE 

HOTĂRÂREA NR. 10 

din data de 12 martie 2015 

- EXTRAS -  

Având în vedere dispoziţiile art. 21 şi 25  din Regulamentul de ordine interioară al 

instanţelor judecătoreşti,  Colegiul de conducere al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti s-

a întrunit în şedinţa de lucru din data de 12 martie 2015, fiind convocată de 

preşedintele Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti, doamna judecător  Alexandrina 

Mariana Cucu. 

La şedinţa de lucru au  participat un număr de 5 membri, aceasta fiind condusă de 

doamna judecător Cucu Alexandrina, preşedintele Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti.  

Şedinţa Colegiului de conducere este  legal constituită.  

Conform art. 25 alin. 3 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor 

judecătoreşti, secretariatul şedinţei de lucru este asigurat de  doamna grefier Gherasim 

Maria Daniela. 

În temeiul dispoziţiilor art. 22 şi următoarele din Hotărârea nr. 387/2005 pentru 

aprobarea regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, Colegiul de 

conducere al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti   

 

HOTĂRĂŞTE ŞI AVIZEAZĂ  

URMĂTOARELE ACTE: 

…………………… 
2.  Faţă de cererea formulată de doamna judecător Mănescu Alexandra, membrii 

Colegiului de conducere, în unanimitate,  aprobă următoarele:  

- desfiinţarea completurilor de judecată 21-C, 21-CAMERĂ DE 

CONSILIU CU, 21-C-executări silite, 3-PJ, 21-CCA şi 21-CAMERĂ DE 

CONSILIU CCA, prezidate de doamna judecător Mănescu Alexandra, începând cu 

data de 30 aprilie 2015;  

- ……………………….. 

-  procedura de repartizare ciclică a dosarelor aflate în stocul completurilor 

de judecată 21-C, 21-CAMERĂ DE CONSILIU CU, 21-C-executări silite, 3-PJ, 21-

CCA şi 21-CAMERĂ DE CONSILIU CCA, reprezentat de dosarele cu termen de 

judecată, va fi efectuată începând cu şedinţele de judecată din 22 aprilie 2015 şi din 29 

aprilie 2015;  

- dosarele aflate în procedura de regularizare pentru  care nu s-a acordat 

termen de judecată până la data de 22 aprilie 2015,  vor fi repartizate în sistem ciclic 

pe celelalte completuri de judecată specializate în materie civilă, începând cu data de 

30 aprilie 2015;  
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- cauzele suspendate până la data de 22 aprilie 2015, vor fi repartizate în 

sistem ciclic pe toate completurile în materie civilă, conform art.99 alin.11 din 

Regulamentul de ordine interioară al instanţelor de judecată,  pentru efectuarea de 

verificări periodice în vedere repunerii cauzei pe rolul instanţei pentru soluţionare;  

-  ………………… 

………………………….. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa Colegiului de conducere din data de 

12 martie 2015, cu votul membrilor prezenţi,  va fi adusă la cunoştinţa personalului 

judecătoresc al instanţei, potrivit art. 25 alin. 9 din Regulamentul de ordine interioară al 

instanţelor judecătoreşti şi comunicată Consiliului Superior al Magistraturii.  

 

Colegiul de conducere al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti :  

 

1. Cucu Alexandrina Mariana  

 

 Preşedintele Colegiului de conducere  

 

 

2. judecător Ştefan Claudia Constantina  

 

Membru în Colegiului de conducere 

 

 

3. judecător Gavrilă Bogdan   

 

Membru în Colegiului de conducere 

 

 

4. judecător Maga Simona 

 

Membru în Colegiul de conducere 

 

 

5. judecător Voicu Săndina  

 

Membru în Colegiul de conducere 
 


