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ROMÂNIA 
 

JUDECĂTORIA SECTORULUI 6 BUCUREŞTI 
COLEGIUL DE CONDUCERE 

 
HOTĂRÂREA NR. 13 

din data de 18 aprilie 2016 
 

- 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 
aprilie  2016, fiind convocată de preşedintele Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti, doamna judecător  
Alexandrina Mariana Cucu, potrivit art. 7 lit. q din regulament. 

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 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 în vedere încărcătura dosarelor nou intrare  pe fiecare judecător al secţiei civile, împrejurarea 

că doamna judecător Drăghici Alis Cătălina îşi desfăşoară activitatea în cadrul secţiei civile începând cu data de 
01.03.2016, având complet nou înfiinţat  din data de 14 martie 2016, neînregistrând o încărcătură mai mare faţă 
de ceilalţi judecători, membrii Colegiului de conducere, în unanimitate, aprobă următoarele:  

- începând cu data de 25 aprilie 2016,  până la data de  03 iunie 2016, urmând ca o nouă  
evaluare a încărcăturii judecătorilor secţiei civile să fie efectuată la data de 02 iunie 2016, vor fi blocate, 
prin menţionarea punctajului de 0 puncte, atât pentru repartizarea aleatorie a cauzelor înregistrate potrivit 
vechiului Cod de procedură civilă cât şi potrivit noului Cod de procedură civilă,  următoarele completuri de 
judecată:  

o 1-C –executări silite;  
o 3-C-executări silite; 
o 4-C-executări silite ; 
o 5-C-executări silite; 
o  6-C-executări silite; 
o  7-C-executări silite; 
o  8-C –executări silite; 
o 10-C-executări silite; 
o 11-C-executări silite; 
o 12-C-executări silite; 
o 13-C-executări silite; 
o 14-C-executări silite; 
o 15-C-executări silite; 
o 18-C-executări silite; 
o 19-C-executări silite; 
o 20-C-executări silite; 
o 23-C-executări silite; 
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o 24-C-executări silite; 
o 33-C-executări silite; 

- completurile de judecată sus menţionate vor soluţiona dosarele aflate în stocul acestora la data 
de 25 aprilie 2016, cererile de îndreptare eroare materială, lămurire dispozitiv, dosarele trimise spre rejudecare, 
precum şi alte cereri necontencioase privind dosarele ce au fost soluţionate de aceste completuri, urmând a fi 
configurate  în aplicaţia ECRIS - Orar completuri la momentul fixării vreunui termen de judecată începând cu 
luna iunie 2016 ( până în luna mai 2016 completurile sunt configurate în Orar completuri );  

- începând cu data de 25 aprilie 2016 se va înfiinţa completul de judecată 2- C-executări 
silite*, ora 08.30, având aceleaşi caracteristici ca cele ale completului 2- C-executări silite, ce va funcţiona în 
fiecare zi de joi a săptămânii, prezidat de doamna judecător Drăghici Alis Cătălina;  

- completul de judecată 2- C-executări silite* va fi programat în Orar completuri în zilele de joi 
ale săptămânii, începând cu data de 28 aprilie 2016 până la data de 02 iunie 2016 inclusiv;  

- începând cu data de 25 aprilie 2016 până la data de 02 iunie 2016, când va avea loc o 
nouă evaluare a încărcăturii judecătorilor secţiei civile,  cererile de încuviinţare executare silită şi 
investire cu formulă executorie înregistrate în acesta perioadă vor fi soluţionate de completurile 2- C-
executări silite* şi 2- C-executări silite, prezidate de  doamna judecător Drăghici Alis Cătălina.  

 
……………………. 

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.  
 
Colegiul de conducere al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti :  
 
1. Cucu Alexandrina Mariana  
 

 Preşedintele Colegiului de conducere  
 
2. judecător Gavrilă Bogdan  
 
Membru în Colegiului de conducere 
 
3.judecător Ştefan Claudia 
 
Membru în Colegiul de conducere 
 
4. judecător Voicu Săndina 
 
Membru în Colegiul de conducere 
 
 
5. judecător Munteanu Veronica 
 
Membru în Colegiul de conducere 
 


