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ROMÂNIA 
 

JUDECĂTORIA SECTORULUI 6 BUCUREŞTI 
COLEGIUL DE CONDUCERE 

 
HOTĂRÂREA NR. 14 

din data de 18.05.2017 
- 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 
18.05.2017, 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 
Alexandrina Cucu, preşedintele Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti.  

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

La şedinţa Colegiului de conducere a participat  domnul judecător Grozav Octavian, preşedintele secţiei 
penale.  

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: 
………………. 

 
2. Având spre analiză și decizie stabilirea completurilor de judecată ce vor funcționa în perioada 

1.07.2017- 31.08.2017, în materie penală, în materie civilă şi în materia minori şi familiei,  
 Membrii Colegiului de conducere, în  unanimitate, hotărăsc următoarele:  
 
ÎN MATERIE PENALĂ vor funcţiona următoarele completuri de judecată, în zilele de marţi a 

fiecărei săptămâni, conform planificării ședințelor de judecată.  
 
- 2-P, 2-PENAL MF, 2-PC, 2-Cameră preliminară,  2-CAMERĂ DE CONSILIU PENAL şi 2-P-

executări penale - toate cu începere de la ora 900, prezidate de doamna judecător BOROI DANA;  
- 4-P, 4-PENAL MF, 4-PC, 4-Cameră preliminară, 4-CAMERĂ DE CONSILIU PENAL şi 4-P-

executări penale - toate cu începere de la ora 900, prezidate de doamna judecător VOICU SĂNDINA; 
- 5-P, 5-PENAL MF, 5-PC, 5-Cameră preliminară şi 5-CAMERĂ DE CONSILIU PENAL- toate cu 

începere de la ora 900, prezidate de domnul judecător MECEANU CONSTANTIN; 
- 6-P, 6-PENAL MF, 6-PC, 6-Cameră preliminară,  6 -CAMERĂ DE CONSILIU PENAL - toate cu 

începere de la ora 900, prezidate de domnul judecător GAVRILĂ BOGDAN;   
 - 6-P-executări penale, ora 9.00, prezidat de doamna judecător CONSTANTINESCU VICTOR HORIA 

DIMITRIE;  
- 7-P, 7-PENAL MF, 7-PC, 7-Cameră preliminară,  7-CAMERĂ DE CONSILIU PENAL - toate cu 

începere de la ora 900, prezidate de doamna judecător ENE LAURA ELENA.  
Având în vedere că ziua de 15.08.2017 este declarată zi nelucrătoare, şedinţa de judecată va fi 

programată în ziua de joi, 17.08.2017.  
În zilele de luni,  marţi, miercuri, joi, vineri, sâmbătă şi duminică, vor funcţiona  următoarele 

completuri de judecată:  
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- 1-Cameră de Consiliu Penal - DL, cu începere de la ora  830,  prezidat în perioada când este în 
activitate, de domnul judecător GROZAV OCTAVIAN ;  

- 2-Cameră de Consiliu Penal - DL, cu începere de la ora  830,  prezidat în perioada când este în 
activitate, de doamna judecător CONSTANTINESCU VICTOR HORIA DIMITRIE. 
 

 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. 
 

ÎN MATERIE CIVILĂ vor funcţiona următoarele completuri de judecată, în zilele de marți și joi a 
fiecărei săptămâni, conform planificării ședințelor de judecată.  

 
- 1-C, 1-CAMERĂ DE CONSILIU CU, 1–PJ, 1-C- executări silite – toate cu începere de la ora 830 

prezidate de domnul judecător DINU BOGDAN JUSTIN;  
- 2-C, 2-CAMERĂ DE CONSILIU CU, 4-FF, 2-C- executări silite – toate cu începere de la ora 830 , 

prezidate de doamna judecător DRĂGHICI ALIS CĂTĂLINA 
- 24 – C, 24 – CAMERĂ DE CONSILIU CU ,2-FF, 24-C- executări silite – toate cu începere de la ora 

1230, prezidate de doamna judecător FLOREA DELIA CRISTINA;  
- 4-C, 4 -CAMERĂ DE CONSILIU CU, 1-FF, 4-C- executări silite – toate cu începere de la ora 0830, 

prezidate de doamna judecător IACOB ALEXANDRA;  
- 15- C, 15 -CAMERĂ DE CONSILIU CU, 15-C- executări silite – toate cu începere de la ora 0830, 

prezidate de doamna judecător COSTACHE IVANOV CRISTINA;  
- 18-C, 18 -CAMERĂ DE CONSILIU CU, 18-C-executări silite, 8-PJ – toate cu începere de la ora 830, 

prezidate de domnul judecător CARP DIMITRIE GHEORGHE;  
- 19-C; 19 -CAMERĂ DE CONSILIU, 19-C- executări silite – toate cu începere de la ora 830, prezidate 

de doamna judecător BOURCEANU VIVIANA;  
- 20-C, 20-CAMERĂ DE CONSILIU CU, 20-C- executări silite – toate cu începere de la ora 830, 

prezidate de doamna judecător ANDREI GEORGETA;  
- 6 – C, 6–CAMERĂ DE CONSILIU CU, 6-C- executări silite – toate de începere de la ora 830 ,  

prezidate de doamna judecător AXÎNTI NICOLETA;  
- 7 – C, 7 -CAMERĂ DE CONSILIU CU, 9-PJ, 7-C- executări silite – toate cu începere de la ora 830, 

prezidate de doamna judecător CUCU ALEXANDRINA MARIANA;  
- 8- C, 8-CAMERĂ DE CONSILIU CU, 8-C- executări silite – toate cu începere de la ora 830, prezidate 

de doamna judecător ŞTEFAN CLAUDIA CONSTANTINA;  
- 14-C, 14-CAMERĂ DE CONSILIU CU, 14-C-executări silite – toate cu începere de la ora 830, prezidate 

de doamna judecător TOMA ALINA ELENA;  
- 25-C, 25 -CAMERĂ DE CONSILIU CU,  7-PJ , 33-C- executări silite – toate cu începere de la ora 830, 

prezidate de domnul judecător CIORSAC SILVIU ALEXANDRU;  
- 27-C, 27-CAMERĂ DE CONSILIU CU, 34-C-executări silite – toate cu începere de la ora 1230, 

prezidate de doamna judecător MĂRICUȚOIU FLAVIA-CRISTINA;  
- 3-C,  3 -CAMERĂ DE CONSILIU CU, 3-C-executări silite – toate cu începere de la ora 830, prezidate 

de doamna judecător COJOCARU ADINA ELENA;  
- 10–C, 10–CAMERĂ DE CONSILIU CU, 10-C-executări silite – toate cu începere de la ora 830, 

prezidate de doamna judecător GRIGORE ADRIANA;  
- 23–C, 23–CAMERĂ DE CONSILIU CU, 23-C-executări silite – toate cu începere de la ora 830, 

prezidate de doamna judecător MĂNESCU ALEXANDRA SIMONA; 
- 11–C, 11–CAMERĂ DE CONSILIU CU, 4–PJ , 11-C-executări silite - toate cu începere de la ora 1230, 

prezidate de doamna judecător DOCHIŢA MIHAELA;  
-  12-C, 12–CAMERĂ DE CONSILIU CU, 12-C-executări silite – toate cu începere de la ora 830, 

prezidate de doamna judecător BOSSENMAYER  LAVINIA;  
- 13-C, 13–CAMERĂ DE CONSILIU CU, 13-C-executări silite – toate cu începere de la ora 830, 

prezidate de doamna judecător SÎRGHI RUXANDRA;  
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Pentru repartizarea cauzelor în materie de minori şi familie vor funcţiona următoarele 
completurile de judecată:  

- 1-MF, 1–CAMERĂ DE CONSILIU –MFU– toate cu începere de la ora 0830,  prezidate de doamna 
judecător POPESCU ANDREEA; 

- 3–MF, 3–CAMERĂ DE CONSILIU MFU– toate cu începere de la ora 830, prezidate de doamna 
judecător MUNTEANU VERONICA;  

- 4–MF, 4–CAMERĂ DE CONSILIU MFU- toate cu începere de la ora 830, prezidate de doamna judecător 
VASILACHE ALINA MIHAELA.   
 

Pentru soluţionarea cererilor având ca obiect  suspendare provizorie, de competenţa exclusivă a 
preşedintelui instanţei vor funcţiona următoarele completuri de judecată: 

 
– 1- CSP-CIVIL; 
– 1-CAMERĂ DE CONSILIU CSP-CIVIL.  

 
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 2016 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  Preşedintele de complet 

2 – MF  
2 –CAMERĂ DE CONSILIU MF-U 

CARP DIMITRIE  

19-CAMERĂ DE CONSILIU CU*  BOURCEANU VIVIANA 

7-C*  CUCU ALEXANDRINA 

2-C-executări silite * DRĂGHICI ALIS CĂTĂLINA 

6-PJ COSTACHE IVANOV CRISTINA 

 
3. Având spre analiză și decizie stabilirea componenţei completurilor de judecată, configurarea acestora 

perioada 1.07.2017- 31.08.2017, precum  şi orarul sălilor de judecată, având în vedere şi opţiunile exprimate de 
magistraţi,  

 Membrii Colegiului de conducere, în  unanimitate, aprobă planificarea şedinţelor de judecată în materie 
penală, în materie civilă și în materie de minori și familie, componenţa completurilor şi orarul sălilor de judecată, 
potrivit anexelor ataşate.  
 

……………………. 
 
………………. 

9. Având spre analiză și decizie stabilirea programului de lucru cu publicul pe perioada vacanţei 
judecătoreşti, având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. 3 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor 
judecătoreşti,  

Membrii Colegiului de conducere, în unanimitate, aprobă programul de lucru cu publicul pentru perioada 
vacanţei judecătoreşti, atât la compartimentele arhivă şi registratură, cât şi la celelalte compartimente ale 
instanţei, având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. 3 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor 
judecătoreşti:  

 compartimentul arhiva, registratura şi grefierul  de serviciu – marţi şi joi  – între orele 9.00-11.00;  
o la compartimentul registratură pentru depunerea cererilor de încuviinţare executare 

silită - marţi şi joi  – între orele 11.00 – 12.00; 
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o accesul serviciului de curierat la compartimentul registratură - luni, marţi, miercuri, joi şi 
vineri – între orele 8.00- 16.00; 

 pentru eliberarea certificatelor de grefă şi a copiilor legalizate ale hotărârilor judecătoreşti – marţi 
şi joi  – între orele 9.00-11.00; 

 compartimentul executări penale – marţi şi joi  – între orele 9.00-11.00;  
 compartimentul persoane juridice şi sindicate – marţi pentru eliberarea copiilor legalizate  şi 

joi pentru depunerea cererilor – între orele 9.00-11.00;  
 biroul de informaţii şi relaţii publice –  marţi şi joi  – între orele 8.00-16.00.  

 
…………………. 

 
10. Având spre analiză și decizie cererea formulată de domnul judecător Dinu Bogdan Justin, prin care 

solicită   aprobarea unei şedinţe de judecată suplimentare pentru  completurilor 1-C,  1-CAMERĂ DE CONSILIU 
CU  şi 1-PJ în data de 12.06.2017, având în vedere  declararea zilei de 05.06.2017 ca zi nelucrătoare,  

Membrii Colegiului de conducere, în unanimitate, aprobă ca în data de 12.06.2017 să fie programată 
şedinţă de judecată  ale completurilor 1-C, 1-CAMERĂ DE CONSILIU CU şi 1-PJ,   ora 8.30, camera 209.  

 
- …………………. 

 
13. Având spre analiză și decizie discutarea cererii formulate de domnul  judecător Grozav Octavian,  

prin care solicită ca începând cu data de 01.09.2017 să nu mai fie desemnat  judecător de  drepturi şi libertăţi 
pentru luarea măsurilor preventive şi a altor măsuri procesuale în materie penală în cursul urmăririi penale,  

Membrii Colegiului de conducere, în unanimitate, aprobă ca domnul  judecător Grozav Octavian, 
începând cu data de 01.09.2017,  să nu mai fie desemnat  judecător de  drepturi şi libertăţi pentru luarea 
măsurilor preventive şi a altor măsuri procesuale în materie penală în cursul urmăririi penale.  
 

14. Având spre analiză și decizie discutarea cererii formulate de domnul  judecător Meceanu 
Constantin,  prin care solicită ca începând cu data de 01.09.2017 să fie desemnat  judecător de  drepturi şi 
libertăţi pentru luarea măsurilor preventive şi a altor măsuri procesuale în materie penală în cursul urmăririi 
penale,  

Membrii Colegiului de conducere, în unanimitate, aprobă ca domnul  judecător Meceanu Constantin, 
începând cu data de 01.09.2017,  să fie desemnat  judecător de  drepturi şi libertăţi pentru luarea măsurilor 
preventive şi a altor măsuri procesuale în materie penală în cursul urmăririi penale.  
 

15. Având spre analiză și decizie reorganizarea secţiei penale, prin înfiinţarea a două completuri de 
cameră preliminară, prezidate de judecătorii de drepturi şi libertăţi, desemnarea domnului judecător Grozav 
Octavian ca preşedinte al completurilor de judecată 5-P, 5-PC, 5-PENAL MF, 5-Cameră preliminară, 5-
CAMERĂ DE CONSILIU PENAL, în locul domnului judecător Meceanu Constantin, precum şi desemnarea 
domnului judecător  Meceanu Constantin ca preşedinte al completului de judecată 1-Cameră de Consiliu Penal-
DL, în locul domnului judecător Grozav Octavian,  
 Membrii Colegiului de conducere, în unanimitate, aprobă următoarele:  

- înfiinţarea completurilor de judecată 8-Cameră preliminară şi 9-Cameră preliminară, 
începând cu data de 15.06.2017;  

- completurile de judecată nou înfiinţate vor fi programate în Orar completuri începând cu şedinţa 
de judecată din data de 04.09.2017, în ziua de luni a săptămânii, camera 210, ora 9.00, potrivit planificării, cu 
excepţia zilei de 11.12.2017  când completul de judecată 8-Cameră preliminară va fi programat la ora 12.00;  

- completul de judecată 8-Cameră preliminară va fi prezidat de domnul judecător Meceanu 
Constantin;  

………………. 
- începând cu data de 01.09.2017, domnul  judecător Meceanu Constantin va prezida, cu titlu de 

continuitate, completul de judecată 1-Cameră de Consiliu Penal-DL, în locul domnului judecător Grozav 
Octavian;  
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- începând cu data de 01.09.2017, domnul judecător Grozav Octavian  va prezida, cu titlu de 
continuitate, completurile de judecată 5-P, 5-PENAL MF, 5-PC, 5- Cameră preliminară şi 5-CAMERĂ DE 
CONSILIU PENAL, în locul domnului judecător Meceanu Constantin;  

- începând cu data de 01.09.2017, domnul judecător Grozav Octavian,   în calitate de preşedinte al 
completurilor de judecată mai sus menţionate, va prelua întreg stocul de dosare,  reprezentat de dosare cu 
termen, dosare aflate în camera preliminară şi dosare suspendate.  
 

16. Având spre analiză și decizie aprobarea propunerii formulate de domnului judecător Grozav 
Octavian Ionel  – preşedintele secţiei penale şi de doamna judecător Ştefan Claudia Constantina – preşedintele 
secţiei civile, cu privire la numărul şi componenţa completurilor de judecată ce vor funcţiona în perioada 
01.09.2017 – 31.12.2017,  

Membrii Colegiului de conducere, în unanimitate, aprobă planificarea şedinţelor de judecată ale secţiei 
penale şi ale secţiei civile pentru perioada 01.09.2017 – 31.12.2017, precum şi componenţa completurilor de 
judecată, potrivit anexelor ataşate.  
 

………………….. 
 

19. Având spre analiză și decizie blocarea de la repartizare a completurilor de judecată 16-C-executări 
silite şi 16-C-executări silite*  şi deblocarea celorlalte completuri de executare silită,  începând cu data de 
28.06.2017, întrucât doamna judecător Trandafir Florina, preşedintele acestor completuri de judecată, va intra în 
concediu de odihnă apoi de maternitate începând cu data de 03.07.2017,  

Membrii Colegiului de conducere, în unanimitate, aprobă blocarea de la repartizare a completurilor de 
judecată 16-C-executări silite şi 16-C-executări silite*  şi deblocarea completurilor 1-C –executări silite,  2-C-
executări silite, 3-C-executări silite, 4-C-executări silite, 6-C-executări silite, 7-C-executări silite, 8-C –executări 
silite, 10-C-executări silite, 11-C-executări silite, 12-C-executări silite, 13-C-executări silite, 14-C-executări silite, 
15-C-executări silite, 18-C-executări silite, 19-C-executări silite, 20-C-executări silite, 23-C-executări silite, 24-C-
executări silite, 33-C-executări silite, începând cu data de 28.06.2017.  
 

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. 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 


