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ROMÂNIA 

 
JUDECĂTORIA SECTORULUI 6 BUCUREŞTI 

COLEGIUL DE CONDUCERE 
 

HOTĂRÂREA NR. 2 
din data de 14 ianuarie 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 14 ianuarie 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 4 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: 

…………. 
   

 
 3. Membrii colegiului, în unanimitate, aprobă cererea formulată de domnul judecător Grozav Octavian, şi 
în consecinţă, aprobă următoarele:  

- desfiinţarea completurilor de judecată 3-P, 3-Cameră preliminară, 3-PENAL MF, 3-PC, 3-CAMERĂ 
DE CONSILIU PENAL, începând cu data de 01.02.2016;  

- procedura de repartizare ciclică a dosarelor aflate în stocul completurilor de judecată 3-P, 3-Cameră 
preliminară, 3-PENAL MF, 3-PC, 3-CAMERĂ DE CONSILIU PENAL, va fi efectuată începând cu şedinţele de 
judecată din 20.01.2016 şi 27.01.2016;  

- cauzele suspendate vor fi repartizate în sistem ciclic pe toate completurile în materie penală, pentru 
efectuarea de verificări periodice în vedere repunerii cauzei pe rolul instanţei pentru soluţionare, la data de 
27.01.2016;  

- ştergerea din Orar complete a completurilor de judecată 3-P, 3-Cameră preliminară, 3-PENAL MF, 
3-PC, 3-CAMERĂ DE CONSILIU PENAL din zilele 03, 10, 17, 24.02.2016;  

- completurile de judecată, începând cu data de 01.02.2016 vor avea următoarea numerotare:   
 
…………………………. 

 
7. Faţă de împrejurarea că s-a dispus desfiinţarea completurilor de judecată 3-P, 3-Cameră preliminară, 3-

PENAL MF, 3-PC, 3-CAMERĂ DE CONSILIU PENAL, începând cu data de 01.02.2016 ce funcţionau în ziua de 
miercuri a săptămânii, membrii Colegiului de conducere, în unanimitate, aprobă cererea formulată de domnul 
judecător Meceanu Constantin, şi în consecinţă, aprobă următoarele:  



 2 

- mutarea completurilor de judecată 5-P, 5-Cameră preliminară, 5-PENAL MF, 5-PC, 5-CAMERĂ DE 
CONSILIU PENAL şi 31-C-executări silite din ziua de vineri în ziua de miercuri, începând cu şedinţa de 
judecată din 10.02.2016;  

- ştergerea din Orar complete a completurilor de judecată 5-P, 5-Cameră preliminară, 5-PENAL MF, 
5-PC, 5-CAMERĂ DE CONSILIU PENAL din zilele 12, 19, 26.02.2016. 

 
8. Membrii colegiului, în unanimitate, aprobă menţionarea punctajului de 0 puncte la completul de 

judecată 32-C-executări silite, având în vedere că prin Hotărârea nr. 37/2015 s-a hotărât  că doamna judecător Ene 
Laura Elena, judecător al secţiei penale, nu mai soluţionează, începând cu data de 4 ianuarie 2016,  cauze civile, 
având ca obiect „încuviinţare executare silită” şi „învestire cu formulă executorie”, altele decât cele aflate în stocul 
existent la data de 31 decembrie 2015, fiind omisă menţionarea punctajului de O puncte şi la completul de judecată 
32-C-executări silite, prezidat de doamna judecător Ene Laura Elena.  

 
 

 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 al instanţei, extrasul hotărârii referitor la art. 3,7 şi 8 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 Munteanu Veronica 
 
Membru în Colegiul de conducere 
 
 
 
 
 
 
 
 


