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R O M Â N I A 
 

JUDECĂTORIA SECTORULUI 6 BUCUREŞTI 
COLEGIUL DE CONDUCERE 

 
HOTĂRÂREA NR. 11 

din data de 18.04.2018 
- 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 
18.04.2018, 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: 

……………………. 
 

3. Având spre analiză şi decizie  înfiinţarea completurilor specializate de insolvenţa persoanelor fizice ( 
fond şi cameră de consiliu) pentru doamna judecător Mănescu Alexandra, având în vedere că prin Hotărârea 
Colegiului de conducere nr. 10 din data de 28.03.2018 s-a dispus indisponibilizarea completurilor de judecată 5-
MF şi 5-CAMERĂ DE CONSILIU MFU, prezidate de  doamna judecător Mănescu Alexandra Simona,  

Membrii Colegiului de conducere, în unanimitate, aprobă înfiinţarea încerpând cu data de 23.04.2018 a  
completurilor specializate de insolvenţa persoanelor fizice 23-IPF şi 23-CAMERĂ DE CONSILIU-IPF,  prezidate 

de doamna judecător Mănescu Alexandra Simona, cu caracteristici:  

Denumirea completului  Ora  Complexitate 
conform 
NCPC 

Materia   Stadiu 
procesual  

Clauze Ziua de 
şedinţă 

Preşedinte de complet 

23-IPF 08:30 Fără 
puncte  

Insolvenţa 
persoanei 
fizice 

Fond Fără  Joi Mănescu Alexandra 
Simona 

23-CAMERĂ DE 
CONSILIU-IPF 

08:30 Fără 
puncte  

Insolvenţa 
persoanei 
fizice 

Fond Fără  Joi Mănescu Alexandra 
Simona 

-  completurile nou înfiinţate vor fi configurate alături de celelalte completuri prezidate de doamna 
judecător Mănescu Alexandra Simona;  

- de completurile nou înfiinţate vor fi legate următoarele obiecte:  

23-IPF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             23- CAMERĂ DE CONSILIU – IPF 

acţiunea în anularea actelor frauduloase (art. 60 alin. 3) Abţinere 

cerere aprobare noi împrumuturi Alte cereri* 
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23-IPF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             23- CAMERĂ DE CONSILIU – IPF 

cerere de eliberare de datorii reziduale cerere ajutor public judiciar 

cerere deschidere procedură prin lichidare active cerere înlocuire lichidator 

cerere deschidere procedură simplificată  
completare/lămurire dispozitiv ( doar dacă 
fondul cauzei s-a judecat în cameră de 
consiliu)  

cerere închidere a procedurii judiciare (art. 64) îndreptare eroare materială 

cerere lichidator (art. 51 lit. n) înlocuire administrator (art. 40) 

cerere prelungire suspendare provizorie Recuzare 

cerere ridicare suspendare Reexaminare ajutor public judiciar 

cererea deschidere procedură insolvenţă prin lichidare de active Reexaminare amendă  

cereri de partaj (art. 58 alin. 2) reexaminare anulare cerere 

completare/lămurire dispozitiv  

confirmare plan de rambursare datorii  

contestarea deciziei (art. 30)  

contestare încetare aplicare procedură simplificată  

contestarea măsurilor luate de lichidator  

contestarea raportului final întocmit de lichidator  

contestarea raportului trimestrial întocmit de lichidator (art. 61 
alin. 3) 

 

contestarea tabelului preliminar de creanţe (art. 24)  

contestarea tabelului preliminar de creanţe întocmit de lichidator  

contestaţia raportului final (art. 39 al. 1 pct. 6)  

contestaţie împotriva deciziei comisiei de insolvenţă  

contestaţie măsuri administrator (art. 39 al. 2)  

contestaţie tergiversare cauză  

dezinvestire după depunerea tabelului definitiv de creanţe  

închidere procedură administrativă şi deschidere procedură 
insolvenţă 

 

închidere procedură administrativă şi deschidere procedură 
lichidare de active 

 

numire curator special al moştenirii   

prelungire termen inventar  

revocare beneficiu eliberare datorii reziduale  

sesizare deschidere procedură (art. 14 al. 1 lit. b)  

 
NOTĂ*:  

Obiectul alte cereri va fi folosit pentru înregistrarea şi repartizarea aleatorie a cererilor ce nu au un 
obiect în aplicaţia ECRIS, precum şi pentru repartizarea aleatorie a cererilor de completare/lămurire dispozitiv,  
doar dacă fondul cauzei s-a judecat în cameră de consiliu şi judecătorul nu mai funcţionează în cadrul 
secţiei.  

- începând cu data de 23.04.2018, numerotarea completurilor de fond de judecată specializate în 
materia insolvenţei persoanei fizice va fi următoarea:  
 

Numărul completului Denumirea completului  

1 3-IPF 
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Numărul completului Denumirea completului  

2 6-IPF 

3 8-IPF 

4 10-IPF 

5 11-IPF 

6 12-IPF 

7 13-IPF 

8 14-IPF 

9 15-IPF 

10 19-IPF 

11 23-IPF 

12 27-IPF 

 
- începând cu data de 23.04.2018, numerotarea completurilor de judecată de cameră de consiliu  

specializate în materia insolvenţei persoanei fizice va fi următoarea:    

Numărul completului  Denumirea completului  

1 3-CAMERĂ DE CONSILIU-IPF 

2 6-CAMERĂ DE CONSILIU-IPF 

3 8-CAMERĂ DE CONSILIU-IPF 

4 10-CAMERĂ DE CONSILIU-IPF 

5 11-CAMERĂ DE CONSILIU-IPF 

6 12-CAMERĂ DE CONSILIU-IPF 

7 13-CAMERĂ DE CONSILIU-IPF 

8 14-CAMERĂ DE CONSILIU-IPF 

9 15-CAMERĂ DE CONSILIU-IPF 

10 19-CAMERĂ DE CONSILIU-IPF 

11 23-CAMERĂ DE CONSILIU-IPF 

12 27-CAMERĂ DE CONSILIU-IPF 

 
…………………. 
 
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 
 

 Preşedintele Colegiului de conducere  
 
2.judecător Ştefan Claudia 
 
Membru în Colegiul de conducere 
 
3. Judecător Voicu Săndina –s-a abţinut de la vot la art. 2 
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Membru în Colegiul de conducere 
 
4. judecător Munteanu Veronica 
 
Membru în Colegiul de conducere 
 
5. judecător Sîrghi Ruxandra 
 
Membru în Colegiul de conducere 
 


