
 
R O M Â N I A 

 
JUDECĂTORIA SECTORULUI 6 BUCUREŞTI 

COLEGIUL DE CONDUCERE 
 

HOTĂRÂREA NR. 16 
din data de 27.06.2018 

- 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 27.06.2018, 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 și aprobare modificarea planificării de permanenţă în materie  penală 

pentru Semestrul II 2018, precum  şi modificarea permanenţei în materie civilă pentru Semestrul II 2018 
( luna august 2018 ),  

Membrii colegiului de conducere, în unanimitate, aprobă modificarea planificării de permanenţă 

în materie  penală şi civilă pentru Semestrul II 2018,  astfel:  
- în data de 02.07.2018,  serviciul de permanenţă în materie penală va fi asigurat  de 

doamna judecător Ene Laura Elena; 
- în data de 05.07.2018,  serviciul de permanenţă în materie penală va fi asigurat  de 

domnul judecător Constantinescu Victor Horia Dimitrie;  

- în data de 21.08.2018,  serviciul de permanenţă în materie civilă va fi asigurat  de 
doamna judecător Bossenmayer Lavinia; 

- în data de 23.08.2018,  serviciul de permanenţă în materie civilă va fi asigurat  de 
domnul  judecător Carp Dimitrie Gheorghe; 

- în data de 28.08.2018,  serviciul de permanenţă în materie civilă va fi asigurat  de 
doamna judecător Toma Elena Alina.  

 
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 Munteanu Veronica 
 
Membru în Colegiul de conducere 
 
4. judecător Voicu Săndina  
 
Membru în Colegiul de conducere 
 
5.judecător Sîrghi Ruxandra 
 
Membru în Colegiul de conducere 
 


