
 
ROMÂNIA 

 
JUDECĂTORIA SECTORULUI 6 BUCUREŞTI 

COLEGIUL DE CONDUCERE 
HOTĂRÂREA NR. 4 

din data de 08.02.2018 
- 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 
08.02.2018, 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 4 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 modificarea dispoziţiilor art. 2 din Hotărârea Colegiului de conducere nr. 
3 din data de 05.02.2018 cu privire la preluarea completului de judecată 4-PJ de către doamna judecător 
Popescu Andreea Mădălina,  începând cu data de 12.02.2018,  

 Pentru respectarea principiului continuităţii completului de judecată, având în vedere că pe rolul 
completului de judecată 4-PJ se află în curs de soluţionarea dosarele nr. 20537/303/2017, 951/303/2018, 
1392/303/2018, cu termen de judecată la data de 15.02.2018 şi dosarul nr. 12590/303/2017 cu termen de 
judecată la data de 01.03.2018 şi că doamna judecător Dochiţa Mihaela îşi desfăşoară activitatea în cadrul 
secţiei civile,  

Membrii Colegiului de conducere, în unanimitate,  aprobă modificarea dispoziţiilor art. 2 din Hotărârea 
Colegiului de conducere nr. 3 din data de 05.02.2018 cu privire la preluarea completului de judecată 4-PJ de 
către doamna judecător Popescu Andreea Mădălina,  începând cu data de 12.02.2018, după cum urmează:  

- începând cu data de 12.02.2018 se indisponibilizează completul de judecată 4-PJ, prezidat de 
doamna judecător DOCHIŢA MIHAELA, prin 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. Odată cu indisponibilizarea  completului de judecată 4-PJ, doamna 
judecător va soluţiona dosarele aflate în stocul completului, cererile având ca obiect îndreptare eroare 
materială/lămurire/completare dispozitiv formulate în dosarele soluţionate de completul 4-PJ, precum şi 
perimările în dosarele suspendare de acest complet. Completul de judecată va funcţiona exclusiv pentru 
soluţionarea acestor cereri ( stoc, îndreptare eroare materială, lămurire/completare dispozitiv, perimări );  

- …………….. 
- începând cu data de 12.02.2018  se înfiinţează  completul de judecată 10-PJ, ora 8.30, prezidat 

de doamna judecător POPESCU ANDREEA MĂDĂLINA, ce va funcţiona în ziua de marţi, alături de 
completurile cu nr. 20;  

- …………… 

……………….. 
 
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 Sîrghi Ruxandra 
 
Membru în Colegiul de conducere 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


