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ROMÂNIA 
 

JUDECĂTORIA SECTORULUI 6 BUCUREŞTI 
COLEGIUL DE CONDUCERE 

 
HOTĂRÂREA NR. 3 

din data de 05.02.2018 
- 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 
05.02.2018, 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: 

 
1. Având spre analiză şi decizie repartizarea în cadrul secţiilor a doamnei judecător Georgescu Diana,  

numită la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, potrivit Decretului nr. 121 din 01.02.2018, publicat în Monitorul 
Oficial al României Partea I nr. 102 din data de 02.02.2018,  

Membrii Colegiului de conducere, în unanimitate,  aprobă repartizarea doamnei judecător Georgescu 
Diana în cadrul secţiei civile. 
 
 Având spre analiză şi decizie desemnarea doamnei judecător Popescu Andreea Mădălina pe unul dintre 
completurile de judecată în materie civilă, aşa cum s-a stabilit prin Hotărârea Colegiului de conducere nr. 2 din 
data de 29.01.2018,  

Membrii Colegiului de conducere, în unanimitate,  aprobă ca începând cu data de 05.02.2018 doamna 
judecător Popescu Andreea Mădălina să   prezideze cu titlu de continuitate completurile 20-C, 20-CAMERĂ 
DE CONSILIU CU, 20-C-executări silite, 20-CCA, 20-CAMERĂ DE CONSILIU CCA, rămase vacante prin 
promovarea titularului, doamna judecător Andrei Georgeta, la Tribunalul Bucureşti.  

 Membrii Colegiului de conducere, în unanimitate, aprobă ca doamna judecător Popescu Andreea 
Mădălina să soluţioneze toate dosarele aflate în stocul completurilor de judecată 20-C, 20-CAMERĂ DE 
CONSILIU CU, 20-C-executări silite, 20-CCA, 20-CAMERĂ DE CONSILIU CCA la data de 05.02.2018, 
precum şi cererile de îndreptare a erorilor materiale,  cererile de completare sau lămurire a hotărârilor, dosarele 
trimise spre rejudecare, conflictele de competenţă, perimările în dosarele suspendare şi dosarele suspendate 
ale acestor completuri.  
 Faţă de cererea formulată de doamna judecător Popescu Andreea Mădălina  prin care solicită stabilirea 
şedinţei din materie civilă în intervalul miercuri – vineri din săptămâna impară în care sunt configurate şi 
şedinţele de judecată ale completurilor 12-C, 13-C şi 14-C, membrii Colegiului de conducere, în unanimitate, 
dispun mutarea completurilor 20-C, 20-CAMERĂ DE CONSILIU CU, 20-C-executări silite, 20-CCA, 20-
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CAMERĂ DE CONSILIU CCA din ziua de marţi în ziua de joi a săptămânii, începând cu data de 01.05.2018, 
urmând ca şedinţa de judecată să se desfăşoare la camera 210, în zilele de joi când sunt planificate  
completurile 3-C şi 10-C.  

 Membrii Colegiului de conducere, în unanimitate, aprobă desemnarea doamnei judecător Popescu 
Andreea Mădălina pe locul II la completurile de judecată 18-CCA,  18-CAMERĂ DE CONSILIU – CCA,  
începând cu data de 05.02.2018. 
 Membrii Colegiului de conducere, în unanimitate,  aprobă ca începând cu data de 05.02.2018  doamna 
judecător Georgescu Diana să   prezideze cu titlu de continuitate completurile 1-MF, 1-CAMERĂ DE CONSILIU 
MFU.  

 Membrii Colegiului de conducere, în unanimitate, aprobă ca doamna judecător Georgescu Diana 
să soluţioneze toate dosarele aflate în stocul completurilor de judecată 1-MF, 1-CAMERĂ DE CONSILIU MFU la 

data de 05.02.2018, dosarele trimise spre rejudecare, conflictele de competenţă, perimările în dosarele 

suspendate şi dosarele suspendate ale acestor completuri, urmând ca cererile de îndreptare a erorilor materiale,  
cererile de completare sau lămurire a hotărârilor, pronunţate de judecător Popescu Andreea Mădălina în calitate 
de titular al completurilor 1-MF şi 1-CAMERĂ DE CONSILIU MFU, contestaţiile  la executare prevăzute de art. 
712 alin. (2) din Codul de procedură civilă să fie soluţionate de doamna judecător Popescu Andreea Mădălina, 
pe completurile 1-MF (p) sau 1-CAMERĂ DE CONSILIU MFU (p), conform art. 111 alin. 6 din Regulamentul de 
ordine interioară al instanţelor judecătoreşti.  
 

2. Având spre analiză şi decizie cererea doamnei judecător Dochiţa Mihaela de înlocuire din calitatea de 
judecător desemnat să soluţioneze cauze privind persoanele juridice şi faţă de desemnarea doamnei judecător 
Popescu Andreea Mădălina să soluţioneze cauze în materie civilă,  

Membrii Colegiului de conducere, în unanimitate,  aprobă înlocuirea doamnei judecător Dochiţa Mihaela  
din calitatea de judecător desemnat să soluţioneze cauze privind persoanele juridice cu doamna judecător 
Popescu Andreea Mădălina, începând cu data de 12.02.2018.  

Doamna judecător Popescu Andreea Mădălina va prezida cu titlu de continuitate completul de judecată 
4-PJ, urmând să soluţioneze toate dosarele aflate în stocul completului la data de  12.02.2018, precum şi 
perimările în dosarele suspendare ale acestui complet. 

Cererile de îndreptare a erorilor materiale,  cererile de completare sau lămurire a hotărârilor ale  
completului 4-PJ vor fi soluţionate de doamna judecător Dochiţa Mihaela  pe completul 11-CAMERĂ DE 
CONSILIU CU (p ).  

În data de 12.02.2018 va fi modificată ora la completul 4-PJ din 12.30 în 08.30.  
În perioada 12.02.2018 - 01.05.2018, completul de judecată 4-PJ va fi planificat în ziua de marţi a 

săptămânii, camera 210, odată cu planificarea completurilor 20-C, 20-CAMERĂ DE CONSILIU CU, 20-C-
executări silite, ora 08.30.  

Începând cu data de 01.05.2015, completul de judecată 4-PJ va fi planificat în ziua de joi a săptămânii, 
odată cu planificarea completurilor 20-C, 20-CAMERĂ DE CONSILIU CU, 20-C-executări silite, ora 08.30.  
 

3. Având spre analiză şi avizare modificarea planificării semestriale întocmite în conformitate cu 
dispoziţiile art. 110 alin. 6 din Regulamentul de ordine interioară, pentru semestrul I 2018, având în vedere 
repartizarea doamnei judecător Georgescu Diana în cadrul secţiei civile, desemnarea acesteia să soluţioneze 
cauze de minori şi familie în calitate de preşedinte al completurilor de judecată 1-MF şi 1-CAMERĂ DE 
CONSILIU MFU,  

Membrii Colegiului de conducere, în unanimitate,  avizează modificarea planificării întocmite în 
conformitate cu dispoziţiile art. 110 alin. 6 din Regulamentul de ordine interioară, pentru Semestrul I 2018, 
potrivit anexei 1, prin includerea doamnei judecător Georgescu Diana.  

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

 


