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ROMÂNIA 

JUDECĂTORIA SECTORULUI 6 BUCUREŞTI 

COLEGIUL DE CONDUCERE 

 

HOTĂRÂREA NR. 4 

din data de 22 ianuarie 2015 

- EXTRAS -  

……………………… 

 

HOTĂRĂŞTE ŞI AVIZEAZĂ  

URMĂTOARELE ACTE: 

 

1. Membrii Colegiului de conducere, în unanimitate, aprobă propunerile 

formulate, astfel:  

 

-  la data  publicării în Monitorul Oficial al României decretul de numire a 

doamnei judecător Bolla Sabina în funcţia de judecător la Judecătoria Sectorului 1 

Bucureşti, vor fi desfiinţate completurilor de judecată 26-C şi 26-CAMERĂ DE 

CONSILIU CU;  

- ……………………. 

 

-  înfiinţarea completului de judecată 33-C-executări silite, ora 12.30, ce va 

funcţiona în fiecare zi de vineri a săptămânii, funcţional a doua zi de la data 

numirii judecătorului definitiv la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, urmând a fi 

prezidat de judecătorul care va prezida şi completurile 25-C şi 25-CAMERĂ DE 

CONSILIU CU;   

…………….. 
  

 Membrii Colegiului de conducere, în unanimitate, aprobă ca în tot cursul 

anului 2015 completurile de executări silite să fie funcţionale, întrucât prin 

Hotărârea nr. 55/2014 a Colegiului de conducere s-a aprobat configurarea lor doar în 

luna ianuarie 2015.  

 

....................... 

Membrii Colegiului de conducere, în unanimitate, aprobă cererea formulată de 

doamna judecător Ezer Lavinia, şi în consecinţă,  dispune:  

…………….. 

 - a doua zi de la data numirii judecătorului definitiv la Judecătoria 

Sectorului 6 Bucureşti şi publicarea decretului de numire  în Monitorul Oficial al 
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României se va proceda la indisponibilizarea completului de judecată 5-PJ, 

prezidat de doamna judecător Ezer Lavinia, ……………….. 

 

- înfiinţarea completului de judecată 7-PJ, ora 12.30, ce va funcţiona în fiecare 

zi de vineri a săptămânii, funcţional a doua zi de la data numirii judecătorului 

definitiv la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, urmând a fi prezidat de judecătorul 

care va prezida şi completurile 25-C, 25-CAMERĂ DE CONSILIU CU şi 33-C-

executări silite;  

 

…………………………. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa Colegiului de conducere din data 

de 22 ianuarie 2015, cu votul membrilor prezenţi,  va fi adusă la cunoştinţa 

personalului judecătoresc al instanţei, potrivit art. 25 alin. 9 din Regulamentul de 

ordine interioară al instanţelor judecătoreşti şi comunicată Consiliului Superior al 

Magistraturii.  

 

Colegiul de conducere al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti :  

 

1. Cucu Alexandrina Mariana  

 

 Preşedintele Colegiului de conducere  

 

 

2. judecător Ştefan Claudia Constantina  

 

Membru în Colegiului de conducere 

 

 

3. judecător Gavrilă Bogdan   

 

Membru în Colegiului de conducere 

 

 

4. judecător Maga Simona 

 

Membru în Colegiul de conducere 

 

 

5. judecător Voicu Săndina ( s-a abţinut la art. 3 ) 

 

Membru în Colegiul de conducere 


