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ROMÂNIA 
 

JUDECĂTORIA SECTORULUI 6 BUCUREŞTI 
COLEGIUL DE CONDUCERE 

 
HOTĂRÂREA NR. 28 

din data de 25 noiembrie 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 25 

noiembrie 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: 

 
……………………… 
 
5. Membrii Colegiului de conducere, în unanimitate, aprobă modificarea planificării şedinţelor de 

judecată în materie civilă, minori şi familie şi penală  din luna iunie 2017, având în vedere declararea zilei de 1 
iunie 2017 ca zi nelucrătoare, potrivit Monitorului Oficial, Partea I, nr. 931/18.11.2016, motiv pentru care în data 
de 01 iunie 2017 vor funcţiona doar completurile de judecată 1-Cameră de Consiliu Penal-DL, prezidat de 
domnul judecător Grozav Octavian Ionel şi 2-Cameră de Consiliu Penal-DL, prezidat de domnul judecător 
Constantinescu Victor Horia Dimitrie.  

Membrii Colegiului de conducere, în unanimitate, aprobă modificarea planificării şedinţelor de judecată 
în materie civilă, pentru Semestrul I 2017, având în vedere transferul doamnei judecător Bârea Brezae 
Alexandra Luiza la Tribunalul Bucureşti, începând cu data de 01.01.2017. Până la ocuparea posturilor vacante 
de judecător din schema Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti, completurile de judecată 4-C, 4-CAMERĂ DE 
CONSILIU CU, 4-CCA, 4-CAMERĂ DE CONSILIU-CCA,  vor fi prezidate de judecătorii aflaţi la serviciul de 
permanenţă în materie civilă.  
 

……………. 
 
 9. Având în vedere încărcătura înregistrată pe completurile de judecată 25-C, 25-CAMERĂ DE 
CONSILIU CU, 25-CCA, 25-CAMERĂ DE CONSILIU CCA, 7-PJ şi 33-C-executări silite, precum şi starea de 
gravidie a doamnei judecător Secotă Iuliana Georgiana, Colegiul de conducere, în unanimitate, aprobă 
menţionarea punctajului de 0 puncte atât pentru repartizarea aleatorie a dosarelor înregistrate conform 
vechiului Cod de procedură civilă cât şi pentru dosarele înregistrate conform noului  Cod de procedură civilă la 
aceste  completuri de judecată,  începând cu data de 28 noiembrie 2016, situaţia urmând a fi reevaluată la 
data de 01.02.2017.  
 
……………………….. 

14.  
…………….. 
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Membrii Colegiului de conducere, în unanimitate, aprobă  desemnarea domnului judecător 
Constantinescu Victor Horia Dimitrie ca preşedinte al completului de judecată 6-P-executări penale, 
începând cu data de 01 ianuarie 2016 în locul doamnei judecător Ene Laura Elena, având în vedere 
atribuţiile domnului judecător la  compartimentul  executări penale. Completul de judecată 6-P-executări penale 
va funcţiona în ziua de miercuri a săptămânii, în loc de ziua de vineri a săptămânii, potrivit planificării.  
 
  ………………………………. 

 
20. Membrii Colegiului de conducere, în unanimitate, aprobă programului de lucru cu publicul în anul 

2017 pentru toate compartimentele, astfel:  
 eliberarea certificatelor de grefă şi a copiilor legalizate ale hotărârilor judecătoreşti– camera 

101,  luni, marţi, miercuri, joi şi vineri – între orele 11:00-13:00; 
 compartimentul arhivă – camera 121, compartimentul registratură şi grefierul  de serviciu – 

camera 114,  luni, marţi, miercuri, joi şi vineri, între orele 9:00-13:00; 
 compartimentul  executări penale – camera 102,  luni, marţi, miercuri, joi şi vineri , între orele 10:00-

12:00; 
 compartimentul persoane juridice şi sindicate – camera 101: 

 pentru primirea cererilor - luni, miercuri, vineri, între orele 11:00-13:00; 
 pentru legalizări şi certificate - marţi şi joi, între orele 11:00-13:00; 

 biroul de relaţii de interes public – camera 101,  luni, marţi, joi şi vineri, între orele 8:00-16:00; 
miercuri între orele 8:00-19:00.  

 
…………………………….. 
 

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 
 


