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R O M Â N I A 

 
JUDECĂTORIA SECTORULUI 6 BUCUREŞTI 

COLEGIUL DE CONDUCERE 
 

HOTĂRÂREA NR. 12 
din data de 21.05.2018 

- 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 21.05.2018, fiind convocat 
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: 

 
1. Având spre analiză şi aprobare cererile formulate de domnul judecător Dinu Bogdan şi de doamna judecător 

Drăghici Alis, prin care solicită înlocuirea din calitatea de judecători desemnaţi să soluţioneze cauze privind persoanele 
juridice şi, respectiv, fond funciar, 

Membrii Colegiului de conducere, în unanimitate, dispun amânarea discutării cererii formulate de doamna 
judecător Drăghici Alis, după sesiunea de transferuri din luna iunie 2018. 

Având în vedere că domnul judecător Dinu Bogdan Justin este desemnat să soluţioneze cauze privind 
persoanele juridice din data de 15.10.2012, precum şi încărcătura ridicată a completurilor prezidate cu titlu de 
continuitate, membrii Colegiului de conducere, în unanimitate, aprobă cererea formulată de domnul judecător, sens 
în care: 
 - începând cu data de 04.06.2018 se indisponibilizează completul de judecată 1-PJ, prezidat de domnul 
judecător DINU BOGDAN JUSTIN, prin menţionarea punctajului 0 puncte, atât pentru repartizarea aleatorie a 
dosarelor înregistrate conform vechiului Cod de procedură civilă cât şi pentru dosarele înregistrate conform noului Cod 
de procedură civilă; 
 ………………… 
 - având în vedere regula stabilită la nivelul instanţei de înfiinţare a completurilor specializate de insolvenţa 
persoanei fizice, adiţionale la completurile de bază, cu excepţia completurilor specializate în materia minori şi familie, 
persoane juridice şi fond funciar, începând cu data de 04.06.2018 se înfiinţează completurile de judecată 1-IPF şi 1-
CAMERA DE CONSILIU IPF, ora 08.30, prezidate de domnul judecător Dinu Bogdan Justin, având aceleaşi 
caracteristici ca celelalte completuri specializate, fiind adiţionale la completul de bază 1-C.  

 
2. Având spre analiză și decizie cererea formulată de doamna judecător  Ştefan Claudia, prin care solicită ca 

începând cu data de 01.06.2018 să nu mai prezideze completele civile cu nr. 8, al căror titular de complet este, pentru a 
avea timpul necesar finalizării lucrărilor şi redactării hotărârilor judecătoreşti pronunţate, întrucât din data de 01.07.2018 
va intra în concediu prenatal,  

Membrii Colegiului de conducere, cu majoritate de voturi (doamna judecător Ştefan Claudia s-a abţinut de la 
vot), aprobă cererea, sens în care: 

- începând cu data de 01.06.2018, doamna judecător Ştefan Claudia nu mai este titulara completurilor de 
judecată 8-C, 8-CAMERĂ DE CONSILIU CU, 8-CCA, 8-CAMERĂ DE CONSILIU CCA, 8-C-executări silite, 8-IPF, 8-
CAMERĂ DE CONSILIU IPF. 
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Având spre analiză şi decizie repartizarea în cadrul secţiilor a doamnelor judecător Spînu Rodica Mihaela şi 
Horvat Emilia Lavinia, transferate la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti începând cu data de 01.06.2018, doamna 
judecător Mănescu Alexandra Simona, titulara completurilor de judecată cu nr. 23, îşi va desfăşura activitatea în cadrul 
Tribunalului Bucureşti, iar doamna judecător Ştefan Claudia Constantin nu  mai este titulara completurilor de judecată cu 
nr. 8, 

Membrii Colegiului de conducere, în unanimitate, aprobă repartizarea doamnelor judecător Spînu Rodica 
Mihaela şi Horvat Emilia Lavinia în cadrul secţiei civile, începând cu data de 01.06.2018. 

Faţă de desemnarea doamnelor judecător, membrii Colegiului de conducere, în unanimitate, aprobă 
următoarele:  

- începând cu data de 01.06.2018, doamna judecător Spînu Rodica Mihaela va prezida cu titlu de continuitate 
completurile de judecată 8-C, 8-CAMERĂ DE CONSILIU CU, 8-C-executări silite, 8-CCA, 8-CAMERĂ DE CONSILIU 
CCA, 8-IPF, 8-CAMERA DE CONSILIU IPF, în locul doamnei judecător Ştefan Claudia Constantina; 

…………………. 
- desemnarea doamnei judecător Spînu Rodica Mihaela pe locul II la completurile de judecată 24-CCA, 24-

CAMERĂ DE CONSILIU – CCA, începând cu data de 01.06.2018; 
………………….. 
- începând cu data de 01.06.2018, doamna judecător Horvat Emilia Lavinia va prezida cu titlu de 

continuitate completurile de judecată 23-C, 23-CAMERĂ DE CONSILIU CU, 23-C-executări silite, 23-CCA, 23-
CAMERĂ DE CONSILIU CCA, 5-MF, 5-CAMERA DE CONSILIU MFU, 23-IPF, 23-CAMERA DE CONSILIU IPF, în 
locul doamnei judecător Mănescu Alexandra Simona; 

………………….. 
- desemnarea doamnei judecător Horvat Emilia Lavinia  pe locul II la completurile de judecată 19-CCA,  19-

CAMERĂ DE CONSILIU – CCA, începând cu data de 01.06.2018; 
…………………. 
- începând cu data de 04.06.2018 se înfiinţează completul de judecată 11-PJ, ora 8.30, prezidat de doamna 

judecător Horvat Emilia Lavinia , ce va funcţiona în ziua de joi, alături de completurile cu nr. 23; 
………………….. 
- având în vedere regula stabilită la nivelul instanţei de înfiinţare a completurilor specializate de insolvenţa 

persoanei fizice, adiţionale la completurile de bază, cu excepţia completurilor specializate în materia minori şi familie, 
persoane juridice şi fond funciar, desemnarea doamnei judecător Horvat Emilia Lavinia ca judecător delegat pentru 
activitatea de înregistrare şi evidenţă a persoanelor juridice, judecător desemnat la organul financiar local şi judecător cu 
atribuţii privind sindicatele, federaţiile şi confederaţiile, începând cu data de 04.06.2018 se desfiinţează completurile 
de judecată 23-IPF şi 23-CAMERA DE CONSILIU IPF; 

………………… 
3. Având spre analiză și decizie stabilirea completurilor de judecată şi compunerea acestora pentru  perioada 

1.07.2018- 31.08.2018, configurarea şedinţelor de judecată, orarul sălilor de judecată pentru perioada 1.07.2018- 
31.08.2018, având în vedere şi opţiunile exprimate de judecători,  

Membrii Colegiului de conducere, în unanimitate, hotărăsc următoarele: 
- La secţia penală vor funcţiona următoarele completuri de judecată, conform planificării ședințelor de 

judecată: 
 

Denumirea completurilor de judecată Ziua şi ora de începere 
a şedinţei de judecată 

Titularul completurilor de 
judecată 

2-P, 2-PENAL MF, 2-PC, 2-Cameră preliminară,  2-
CAMERĂ DE CONSILIU PENAL şi 2-P-executări penale 

Marţi, ora 900 judecător BOROI DANA 

4-P, 4-PENAL MF, 4-PC, 4-Cameră preliminară, 4-
CAMERĂ DE CONSILIU PENAL şi 4-P-executări penale 

Marţi, ora 900 judecător VOICU SĂNDINA 

5-P, 5-PENAL MF, 5-PC, 5-Cameră preliminară şi 5-
CAMERĂ DE CONSILIU PENAL  

Marţi, ora 900 judecător GROZAV OCTAVIAN 

6-P, 6-PENAL MF, 6-PC, 6-Cameră preliminară,  6 -
CAMERĂ DE CONSILIU PENAL, 6-P-executări penale 

Marţi, ora 900 judecător CONSTANTINESCU 
VICTOR HORIA DIMITRIE 

7-P, 7-PENAL MF, 7-PC, 7-Cameră preliminară,  7-
CAMERĂ DE CONSILIU PENAL  

Marţi, ora 900 judecător ENE LAURA ELENA 

8-Cameră preliminară Joi, ora 900 Judecător MECEANU 
CONSTANTIN 
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Denumirea completurilor de judecată Ziua şi ora de începere 
a şedinţei de judecată 

Titularul completurilor de 
judecată 

1-Cameră de Consiliu Penal – DL Luni,  marţi, miercuri, 
joi, vineri, sâmbătă şi 

duminică, ora 8.30 

Judecător MECEANU 
CONSTANTIN 

9-Cameră preliminară Joi, ora 900 Judecător GAVRILĂ BOGDAN 

2-Cameră de Consiliu Penal – DL Luni,  marţi, miercuri, 
joi, vineri, sâmbătă şi 

duminică, ora 8.30 

Judecător GAVRILĂ BOGDAN 

 
Când judecătorii titulari nu sunt în activitate, aceste completuri vor fi prezidate de judecătorii din planificarea cu 

titlu de urgenţă, în materie penală, aprobată de Colegiul de conducere. 
 

- La secţia civilă vor funcţiona următoarele completuri de judecată, în zilele de marţi şi joi a fiecărei 
săptămâni, conform planificării ședințelor de judecată: 

 

Denumirea completurilor de judecată Ora de începere a 
şedinţei de 
judecată 

Titularul completurilor de judecată 

1-C, 1-CAMERĂ DE CONSILIU CU, 1–PJ, 1-C- executări 
silite  

ora 830 judecător DINU BOGDAN JUSTIN 

2-C, 2-CAMERĂ DE CONSILIU CU, 4-FF, 2-C- executări 
silite  

ora 830 judecător DRĂGHICI ALIS 
CĂTĂLINA 

3-C,  3 -CAMERĂ DE CONSILIU CU, 3-IPF, 3-CAMERĂ 
DE CONSILIU IPF,  3-C-executări silite  

ora 830 judecător COJOCARU ADINA 
ELENA 

4-C, 4 -CAMERĂ DE CONSILIU CU, 1-FF, 4-C- executări 
silite  

ora 830 judecător IACOB ALEXANDRA 

6 – C, 6–CAMERĂ DE CONSILIU CU, 6-IPF, 6-CAMERĂ 
DE CONSILIU IPF,  6-C- executări silite  

ora 830 judecător AXÎNTI NICOLETA 

7–C, 7-CAMERĂ DE CONSILIU CU, 9-PJ, 7-C- executări 
silite  

ora 830 judecător CUCU ALEXANDRINA 
MARIANA 

8-C, 8-CAMERĂ DE CONSILIU CU, 8-IPF, 8-CAMERĂ DE 
CONSILIU IPF,  8-C-executări silite  

ora 830 judecător SPÎNU RODICA 
MIHAELA 

10–C, 10–CAMERĂ DE CONSILIU CU, 10-IPF, 10-
CAMERĂ DE CONSILIU IPF,  10-C-executări silite 

ora 830 judecător GRIGORE ADRIANA 

11–C, 11–CAMERĂ DE CONSILIU CU, 11-IPF, 11-
CAMERĂ DE CONSILIU IPF,  11-C-executări silite  

ora 1230 judecător DOCHIŢA MIHAELA 

12-C, 12–CAMERĂ DE CONSILIU CU, 12-IPF, 12-
CAMERĂ DE CONSILIU IPF,  12-C-executări silite  

ora 830 judecător BOSSENMAYER  
LAVINIA 

13-C, 13–CAMERĂ DE CONSILIU CU, 13-IPF, 13-
CAMERĂ DE CONSILIU IPF,  13-C-executări silite  

ora 830 judecător SÎRGHI RUXANDRA 

14-C, 14-CAMERĂ DE CONSILIU CU, 14-IPF, 14-
CAMERĂ DE CONSILIU IPF,  14-C-executări silite  

ora 830 judecător TOMA ALINA ELENA 

15- C, 15-CAMERĂ DE CONSILIU CU, 15-C- executări 
silite  

ora 830 Unul din judecătorii ce urmează 
a fi transferaţi  

18-C, 18 -CAMERĂ DE CONSILIU CU, 18-C-executări 
silite, 8-PJ  

ora 830 judecător CARP DIMITRIE 
GHEORGHE 

19-C; 19 -CAMERĂ DE CONSILIU, 19-IPF, 19-CAMERĂ 
DE CONSILIU IPF,19-C- executări silite  

ora 830 judecător BOURCEANU VIVIANA 

20-C, 20-CAMERĂ DE CONSILIU CU, 10–PJ, 20-C- 
executări silite  

ora 830 judecător POPESCU ANDREEA 
MĂDĂLINA 

23–C, 23–CAMERĂ DE CONSILIU CU, 11-PJ, 23-C-
executări silite  

ora 830 judecător HORVAT EMILIA 
LAVINIA 

24–C, 24–CAMERĂ DE CONSILIU CU, 2-FF, 24-C- ora 830 Judecător  SEVERINCU VLAD 
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Denumirea completurilor de judecată Ora de începere a 
şedinţei de 
judecată 

Titularul completurilor de judecată 

executări silite  IONUŢ 

25-C, 25 -CAMERĂ DE CONSILIU CU,  7-PJ , 33-C- 
executări silite  

ora 830 judecător CIORSAC SILVIU 
ALEXANDRU 

27-C, 27-CAMERĂ DE CONSILIU CU, 27-IPF, 27-
CAMERĂ DE CONSILIU IPF,34-C-executări silite  

ora 1230 judecător MĂRICUȚOIU FLAVIA-
CRISTINA 

1-MF, 1–CAMERĂ DE CONSILIU –MFU ora 830 judecător GEORGESCU DIANA 

3–MF, 3–CAMERĂ DE CONSILIU MFU ora 830 judecător MUNTEANU VERONICA 

4–MF, 4–CAMERĂ DE CONSILIU MFU  ora 830 judecător VASILACHE ALINA 
MIHAELA 

 
Pentru soluţionarea cererilor având ca obiect suspendare provizorie, de competenţa exclusivă a preşedintelui 

instanţei, vor funcţiona completurile de judecată 1-CSP-CIVIL şi 1-CAMERĂ DE CONSILIU CSP-CIVIL, prezidate: în 
luna iulie 2018, de doamna judecător Cucu Alexandrina Mariana, iar în luna august 2018 de doamna judecător 
Sîrghi Ruxandra, preşedintele secţiei civile. 

Completurile de judecată 1-CSP-CIVIL şi 1-CAMERĂ DE CONSILIU CSP-CIVIL vor fi planificate în zilele de 
luni, marţi, miercuri, joi şi vineri ale fiecărei săptămâni, cu excepţia zilei de 15.08.2018.  

 
Următoarele completuri de judecată îşi vor păstra existenţa în perioada vacanţei judecătoreşti doar pentru 

rularea şi soluţionarea dosarelor aflate în stoc la data de 31 decembrie 2017 şi pentru soluţionarea cererilor de 
îndreptare eroare materială şi lămurire dispozitiv formulate în dosarele soluţionate pe aceste completuri de judecată, 
fiind active pentru a fi posibilă configurarea în „Orar completuri”, dar au menţionate punctajul de O puncte, pentru a nu 
primi dosare nou intrate, urmând a fi configurate în aplicaţia ECRIS – Orar completuri la momentul fixării vreunui termen 
de judecată. 
 

Denumirea completului de judecată Titularul  completului 

2– MF  şi 2–CAMERĂ DE CONSILIU MF-U Judecător Carp Gheorghe Dimitrie  

19-CAMERĂ DE CONSILIU CU*  Judecător Bourceanu  Viviana 

7-C*  Judecător Cucu Alexandrina Mariana 

2-C-executări silite * Judecător Drăghici Alis Cătălina 

1-PJ Judecător Dinu Bogdan  

4-PJ Judecător Dochiţa Mihaela  

5 – MF  şi 5 –CAMERĂ DE CONSILIU MFU Judecător Horvat Rodica Mihaela 

 
-   Configurarea şedinţelor de judecată, orarul sălilor de judecată pentru perioada 1.07.2018- 31.08.2018, la 
secţia penală şi civilă, având în vedere şi opţiunile exprimate de judecători, potrivit anexei nr. 1. 

 
4. Având spre analiză și aprobare cererea formulată de doamna judecător Vasilache Alina Mihaela, prin care 

solicită modificarea sălii de şedinţă a completurilor 4-MF şi 4-CAMERĂ DE CONSILIU MFU, prezidate cu titlu de 
continuitate, din camera 210 în camera 209,  

Membrii Colegiului de conducere, în unanimitate, aprobă modificarea sălii de şedinţă a completurilor 4-MF 
şi 4-CAMERĂ DE CONSILIU MFU, prezidate cu titlu de continuitate de doamna judecător Vasilache Alina Mihaela, din 
camera 210 în camera 209, începând cu data de 03.09.2018. 
 

5. Având spre analiză și decizie cererea formulată de domnul judecător Ciorsac Silviu Alexandru, prin care 
aduce la cunoştinţă că în perioada 01.10.2018 – 12.10.2018 nu va fi prezent în instanţă, fiind selectat să participe la 
programul de schimb pentru magistraţi organizat de EJTN în Austria,  
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Membrii Colegiului de conducere, în unanimitate, aprobă menţionarea perioadei de exceptare de la 
repartizarea aleatorie a cauzelor,  28.09.2018 - 15.10.2018,  la completurile de judecată  25-C, 25-CAMERĂ DE 
CONSILIU CU, 7-PJ, 25-CCA, 33-C-executări silite,  şi nealocarea în orar  completuri a şedinţei din 10.10.2018.  
 

6. Având spre analiză şi decizie stabilirea compunerii şi configurării completurilor de judecată ale secţiei penale 
şi ale secţiei civile pentru perioada 01.09.2018 – 31.12.2018, 

Membrii Colegiului de conducere, în unanimitate, aprobă compunerea şi configurarea completurilor de 
judecată ale secţiei penale şi civile pentru perioada 01.09.2018 – 31.12.2018, potrivit anexei nr. 2.  
 

……………………. 

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 - s-a abţinut de la vot la pct 2 
 
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 
 
 
 


