
ROMÂNIA 
JUDECĂTORIA SECTORULUI 6 BUCUREŞTI 

 
COLEGIUL DE CONDUCERE 

 
HOTĂRÂREA NR. 16 

din data de 5 martie 2014 
- 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 5 martie 2014, 
fiind convocată de preşedintele Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti, 
judecător Postelnicu Lucreţia.  

La şedinţa de lucru au  participat un număr de 4 membri, aceasta fiind 
condusă de doamna judecător Postelnicu Lucreţia, preşedintele Judecătoriei 
Sectorului 6 Bucureşti, membru de drept.  

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 Maria 
– Daniela Gherasim.  

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.  Membrii Colegiului de conducere, în  unanimitate, aprobă  modificarea 
planificării judecătorilor pentru soluţionarea cererilor în anulare a ordonanţei de 
plată, potrivit art. 1023 alin. 4 noul Cod de procedură civilă, înregistrate începând 
cu data de 10 martie 2014, astfel:  
 

- completul de judecată 3-CCA va fi format din judecător Cojocaru Adina 
– Elena - preşedinte de complet şi judecător Dinu Bogdan Justin;  

- completul de judecată 3-CAMERĂ DE CONSILIU-CCA va fi format 
din judecător Cojocaru Adina – Elena - preşedinte de complet şi judecător Dinu 
Bogdan Justin;  

- completul de judecată 1-CCA va fi format din judecător Dinu Bogdan 
Justin - preşedinte de complet şi judecător Cojocaru Adina – Elena;  

- completul de judecată 1-CAMERĂ DE CONSILIU-CCA va fi format 
din judecător Dinu Bogdan Justin - preşedinte de complet şi judecător Cojocaru 
Adina – Elena;  

- completul de judecată 5-CCA va fi format din judecător Toma Ioana 
Laura- preşedinte de complet şi judecător  Diaconu Delia Cristina;  

- completul de judecată 5-CAMERĂ DE CONSILIU - CCA va fi format 
din judecător Toma Ioana Laura- preşedinte de complet şi judecător  Diaconu 
Delia Cristina;  



- completul de judecată 18-CCA va fi format din judecător Carp Dimitrie - 
preşedinte de complet şi judecător Andrei Georgeta; 

- completul de judecată 18-CAMERĂ DE CONSILIU - CCA va fi format 
din judecător Carp Dimitrie - preşedinte de complet şi judecător Andrei Georgeta; 

- completul de judecată 20-CCA va fi format din judecător Andrei 
Georgeta - preşedinte de complet şi judecător Carp Dimitrie; 

- completul de judecată 20-CAMERĂ DE CONSILIU - CCA va fi format 
din judecător Andrei Georgeta - preşedinte de complet şi judecător Carp Dimitrie; 

- completul de judecată 24-CCA va fi format din judecător Diaconu Delia 
Cristina - preşedinte de complet şi judecător Toma Ioana Laura;  

- completul de judecată 24- CAMERĂ DE CONSILIU - CCA va fi format 
din judecător Diaconu Delia - preşedinte de complet şi judecător Toma Ioana 
Laura.  
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa Colegiului de conducere 5 
martie 2014, cu votul tuturor membrilor prezenţi,  va fi adusă la cunoştinţa 
personalului judecătoresc al instanţei, potrivit art. 25 alin. 9 din Regulamentul de 
ordine interioară al instanţelor judecătoreşti. 

 
Colegiul de conducere al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti :  
 
1. Postelnicu Lucreţia  
 

 Preşedintele Colegiului de conducere  

 

 

2. judecător Cucu Alexandrina Mariana  
 
Membru în Colegiului de conducere 
 
 

3. judecător Ştefan Claudia Constantina 
 
Membru în Colegiului de conducere 
 
 

4. judecător Maga Simona 
 
Membru în Colegiului de conducere  
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 


