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R O M Â N I A 
 

JUDECĂTORIA SECTORULUI 6 BUCUREŞTI 
COLEGIUL DE CONDUCERE 

 
HOTĂRÂREA NR. 5 

din data de 13.02.2018 
- 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 
13.02.2018, 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: 

 
……………… 

 
2. Având spre analiză și decizie cererea doamnei judecător Mănescu Alexandra Simona de a prezida cu 

titlu de continuitate un complet mixt de civil și minori și familie, cu echilibrarea volumului de activitate prin 
împărțirea punctajului  pe ambele completuri și eliminarea unor obiecte,  

Membrii Colegiului de conducere, în unanimitate, aprobă cererea formulată de doamna judecător 
Mănescu Alexandra Simona.  

Pentru punerea în aplicare a măsurii adoptate, membrii Colegiului de conducere, în unanimitate, aprobă 
următoarele:  

- înființarea completului de judecată 5-MF, ora 8.30, prezidat cu titlu de continuitate de doamna 
judecător Mănescu Alexandra Simona, cu un punctaj de 2.500 de puncte pentru repartizarea aleatorie a 
cererilor formulate potrivit noului Cod de procedură civilă, având aceleași caracteristici și obiecte cu celelalte 
completuri ce judecă cauze de minori și familie;  

- înființarea completului de judecată 5-CAMERĂ DE CONSILIU MFU, ora 8.30, prezidat cu titlu de 
continuitate de doamna judecător Mănescu Alexandra Simona, cu un punctaj de 2.500 de puncte pentru 
repartizarea aleatorie a cererilor formulate potrivit noului Cod de procedură civilă,  având aceleași caracteristici și 
obiecte cu celelalte completuri ce judecă cauze minori și familie în camera de consiliu, cu excepția obiectului 
ordin de protecție; 

- completurile de judecată nou înființate vor fi active începând cu data de 01.03.2018 și planificate 
alături de completul de judecată cu nr. 23;  

- indisponibilizarea completului de judecată 23-C-executări silite,  începând cu data de 01.03.2018, 
prezidat cu titlu de continuitate de doamna judecător Mănescu Alexandra Simona;  

………………… 



 2 

 
3. Având spre analiză şi decizie adoptarea măsurilor organizatorice la nivelul secţiei civile,  având în 

vedere intrarea în vigoare a Legii nr. 115/2015 privind insolvenţa persoanelor fizice,  
Membrii Colegiului de conducere, în unanimitate, aprobă următoarele:  

- judecătorii secţiei civile, cu excepţia judecătorilor specializaţi în materia minori şi familie, judecătorii delegaţi să 
soluționeze cauze de acordare a personalității juridice a asociațiilor non profit și modificările aduse acestora,  şi 
judecătorii specializaţi în materia fondului funciar, vor soluţiona cauze în materia insolvenţei persoanei fizice;  

-  vor fi înfiinţate completurilor specializate, adiţionale la completurile de bază, având indicativul IPF ( 3-IPF, 6-
IPF, 8-IPF…..),  cu excepţia completurilor specializate în materia minori şi familie, persoane juridice şi fond 

funciar, fiind active începând cu data de 15.02.2018;  
- înfiinţarea completurilor de cameră de consiliu specializate, adiţionale la completurile de bază, având indicativul 
IPF ( 3-CAMERĂ DE CONSILIU-IPF, 6- CAMERĂ DE CONSILIU - IPF, 8 - CAMERĂ DE CONSILIU -IPF…..),  

cu excepţia completurilor specializate în materia minori şi familie, persoane juridice şi fond funciar, fiind active 
începând cu data de 15.02.2018;  

- completurile de judecată nou înfiinţate vor avea următoarele caracteristici:  

Denumirea completului  Ora  Ziua de şedinţă Preşedinte de complet 

3-IPF 08:30 Joi Cojocaru Adina 

3-CAMERĂ DE CONSILIU-IPF 08:30 Joi Cojocaru Adina 

6-IPF 08:30 Miercuri Axînti Nicoleta 

6-CAMERĂ DE CONSILIU-IPF 08:30 Miercuri Axînti Nicoleta 

8-IPF 08:30 Miercuri Ştefan Claudia 

8-CAMERĂ DE CONSILIU-IPF 08:30 Miercuri Ştefan Claudia 

10-IPF 08:30 Joi Grigore Adriana 

10-CAMERĂ DE CONSILIU-IPF 08:30 Joi Grigore Adriana 

11-IPF 12:30 Joi Dochiţa Mihaela 

11-CAMERĂ DE CONSILIU-IPF 12:30 Joi Dochiţa Mihaela 

12-IPF 08:30 Vineri Bossenmayer Lavinia 

12-CAMERĂ DE CONSILIU-IPF 08:30 Vineri Bossenmayer Lavinia 

13-IPF 08:30 Vineri Sîrghi Ruxandra 

13-CAMERĂ DE CONSILIU-IPF 08:30 Vineri Sîrghi Ruxandra 

14-IPF 08:30 Miercuri Toma Elena Alina 

14-CAMERĂ DE CONSILIU-IPF 08:30 Miercuri Toma Elena Alina 

15-IPF 08:30 Marţi Costache Ivanov Cristina  

15-CAMERĂ DE CONSILIU-IPF 08:30 Marţi Costache Ivanov Cristina  

19-IPF 08:30 Marţi  Bourceanu Viviana  

19-CAMERĂ DE CONSILIU-IPF 08:30 Marţi  Bourceanu Viviana  

27-IPF 12:30 Miercuri Măricuţoiu Flavia  

27-CAMERĂ DE CONSILIU-IPF 12:30 Miercuri Măricuţoiu Flavia  

………………. 

- planificarea şedinţelor de judecată pentru perioada 15.02.2018-29.06.2018, pentru completurile 

specializate de insolvenţa persoanelor fizice, şedinţe de judecată ce se vor desfăşura bilunar, conform anexei 
ataşate;   

……………… 
  

6. Având spre analiză şi decizie completarea dispoziţiilor art. 1 din Hotărârea Colegiului de 
conducere nr. 3/05.02.2018 cu privire la cererile ulterioare soluţionării fondului, ce urmează a fi soluţionate de 
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doamna judecător Popescu Andreea Mădălina, în calitate de preşedinte al completurilor de judecată 20-C, 20-
CAMERĂ DE CONSILIU CU, 20-C-executări silite, 20-CCA, 20-CAMERĂ DE CONSILIU CCA,  

 Membrii Colegiului de conducere, în unanimitate, aprobă completarea dispoziţiilor art. 1 din Hotărârea 
Colegiului de conducere nr. 3/05.02.2018, în sensul că  doamna judecător Popescu Andreea Mădălina, în 
calitate de preşedinte al completurilor de judecată 20-C, 20-CAMERĂ DE CONSILIU CU, 20-C-executări silite, 
20-CCA, 20-CAMERĂ DE CONSILIU CCA  va soluţiona şi contestaţiile la executare prevăzute de art. 712 alin. 
(2) din Codul de procedură civilă.  
 

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 :  
 
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 
 
 


