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COLEGIUL  DE  CONDUCERE 
 

HOTĂRÂREA NR. 11 
din 26 mai 2016  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. În perioada 01.06.2016 – 31.12.2016 şedinţele de judecată vor fi 

programate astfel: 
 

 
ZIUA 

 
DATA 

 
ORA 

COMPLETUL 
DE 

JUDECATĂ 

 
SĂPTĂMÂNA 

Activitate 01.06.2016 – 17.06.2016 

MIERCURI 01.06.2016 08.30 Complet 4 
Complet 8 

 

JOI 02.06.2016 08.30 Complet 1 
Complet 2 
Complet 4 mixt 

VINERI 03.06.2016 - - 

LUNI 06.06.2016 08.30 Complet 3 
Complet 7 

 

MARŢI 07.06.2016 08.30 Complet 3 mixt 

MIERCURI 08.06.2016 08.30 Complet 4 
Complet 8 

JOI 09.06.2016 08.30 Complet 1 
Complet 2 
Complet 4 mixt 

VINERI 10.06.2016 - - 

LUNI 13.06.2016 08.30 Complet 3  

MARŢI 
(ședință cu 

arestați) 

14.06.2016 08.30 Complet 1 arestați  
Complet 2 arestați  
Complet 4 arestați  
Complet 5 arestați  
Complet 7 arestați  
Complet 8 arestați 
Complet 5 
Complet 3 mixt 

MIERCURI 15.06.2016 08.30 Complet 8 

JOI 16.06.2016 08.30 Complet 1 
Complet 2 
Complet 4 mixt 

VINERI 17.06.2016 - - 



Activitate 20.06.2016 – 05.08.2016 

LUNI 20.06.2016 - - Săptămâna 1 

MARŢI 
 

21.06.2016 08.30 Completul 5 de vacanță 
Complet 3 mixt 

MIERCURI 22.06.2016 08.30 Completul 8 de vacanță 

JOI 23.06.2016 08.30 Completul 1 de vacanță 
Complet 4 mixt 

VINERI 24.06.2016 - - 

LUNI 27.06.2016 - - Săptămâna 2 

MARŢI 
(ședință cu 

arestați) 

28.06.2016 08.30 Complet 1 arestați  
Complet 5 arestați  
Complet 8 arestați  
Completul 5 de vacanță 
Complet 3 mixt 

MIERCURI 29.06.2016 08.30 Completul 8 de vacanță 

JOI 30.06.2016 08.30 Completul 1 de vacanță 
Complet 4 mixt 

VINERI 01.07.2016 - - 

LUNI 04.07.2016 - - Săptămâna 3 

MARŢI 05.07.2016 08.30 Completul 5 de vacanță 
Complet 3 mixt 

MIERCURI 06.07.2016 08.30 Completul 8 de vacanță 

JOI 07.07.2016 08.30 Completul 1 de vacanță 
Complet 4 mixt 

VINERI 08.07.2016 - - 

LUNI 11.07.2016 - - Săptămâna 4 

MARŢI 
(ședință cu 

arestați) 

12.07.2016 08.30 Completul 5 de vacanță 
Complet 1 arestați  
Complet 5 arestați  
Complet 8 arestați 
Complet 3 mixt 

MIERCURI 13.07.2016 08.30 Completul 8 de vacanță 

JOI 14.07.2016 08.30 Completul 1 de vacanță 
Complet 4 mixt 

VINERI 15.07.2016 - - 

LUNI 18.07.2016 - - Săptămâna 5 

MARŢI 19.07.2016 08.30 Completul 5 de vacanță 
Complet 3 mixt 

MIERCURI 20.07.2016 08.30 Completul 8 de vacanță 

JOI 21.07.2016 08.30 Completul 1 de vacanță 
Complet 4 mixt 

VINERI 22.07.2016 - - 

LUNI 25.07.2016 - - Săptămâna 6 

MARŢI 
(ședință cu 

arestați) 

26.07.2016 08.30 Completul 5 de vacanță 
Complet 1 arestați  
Complet 5 arestați  



Complet 8 arestați 
Complet 3 mixt 

MIERCURI 27.07.2016 08.30 Completul 8 de vacanță 

JOI 28.07.2016 08.30 Completul 1 de vacanță 
Complet 4 mixt 

VINERI 29.07.2016 - - 

LUNI 01.08.2016 - - Săptămâna 7 

MARŢI 02.08.2016 08.30 Complet 3 mixt 

MIERCURI 03.08.2016 - - 

JOI 04.08.2016 08.30 Complet 4 mixt 

VINERI 05.08.2016 - - 

Activitate 08.08.2016 – 23.09.2016 

LUNI 08.08.2016 08.30 Completul 7 de vacanță 
Complet 1 mixt 

Săptămâna 1 

MARŢI 
(ședință cu 

arestați) 

09.08.2016 08.30 Complet 2 arestați  
Complet 4 arestați  
Complet 7 arestați 

MIERCURI 10.08.2016 08.30 Completul 4 de vacanță 

JOI 11.08.2016 08.30 Completul 2 de vacanță 
Complet 2 mixt 

VINERI 12.08.2016 - - 

LUNI 15.08.2016 - - Săptămâna 2 

MARŢI 16.08.2016 - - 

MIERCURI 17.08.2016 08.30 Completul 4 de vacanță 

JOI 18.08.2016 08.30 Completul 2 de vacanță 
Complet 2 mixt 

VINERI 19.08.2016 - - 

LUNI 22.08.2016 08.30 Completul 7 de vacanță 
Complet 1 mixt 

Săptămâna 3 

MARŢI 
(ședință cu 

arestați) 

23.08.2016 08.30 Complet 2 arestați  
Complet 4 arestați  
Complet 7 arestați 

MIERCURI 24.08.2016 08.30 Completul 4 de vacanță 

JOI 25.08.2016 08.30 Completul 2 de vacanță 
Complet 2 mixt 

VINERI 26.08.2016 - - 

LUNI 29.08.2016 08.30 Completul 7 de vacanță 
Complet 1 mixt 

Săptămâna 4 

MARŢI 30.08.2016 - - 

MIERCURI 31.08.2016 08.30 Completul 4 de vacanță 

JOI 01.09.2016 08.30 Completul 2 de vacanță 
Complet 2 mixt 

VINERI 02.09.2016 - - 

LUNI 05.09.2016 08.30 Completul 7 de vacanță 
Complet 1 mixt 

Săptămâna 5 



MARŢI 
 

06.09.2016 - - 

MIERCURI 07.09.2016 08.30 Completul 4 de vacanță 

JOI 08.09.2016 - - 

VINERI 09.09.2016 - - 

LUNI 12.09.2016 08.30 Completul 7 de vacanță 
Complet 1 mixt 

Săptămâna 6 

MARŢI 
(ședință cu 

arestați) 

13.09.2016 08.30 Complet 4 arestați  
Complet 7 arestați 

MIERCURI 14.09.2016 08.30 Completul 4 de vacanță 

JOI 15.09.2016 - - 

VINERI 16.09.2016 - - 

LUNI 19.09.2016 08.30 Completul 7 de vacanță 
Complet 1 mixt 

Săptămâna 7 

MARŢI 20.09.2016 - - 

MIERCURI 21.09.2016 08.30 Completul 4 de vacanță 

JOI 22.09.2016 08.30 Completul 2 de vacanță 
Complet 2 mixt 

VINERI 23.09.2016 - - 

Activitate 26.09.2016 – 31.12.2016 

LUNI 26.09.2016 08.30 Complet 7  

MARŢI 
(ședință cu 

arestați) 

27.09.2016 08.30 Complet 5 
Complet 1 arestați  
Complet 2 arestați  
Complet 4 arestați  
Complet 5 arestați  
Complet 7 arestați  
Complet 8 arestați 

MIERCURI 28.09.2016 08.30 Complet 4 
Complet 8 

JOI 29.09.2016 08.30 Complet 1 
Complet 2 

VINERI 30.09.2016 - - 

LUNI 03.10.2016 08.30 Complet 7  

MARŢI 04.10.2016 08.30 Complet 5 

MIERCURI 05.10.2016 08.30 Complet 4 
Complet 8 

JOI 06.10.2016 08.30 Complet 1 
Complet 2 

VINERI 07.10.2016 - - 

LUNI 10.10.2016 08.30 Complet 7  

MARŢI 
(ședință cu 

arestați) 

11.10.2016 08.30 Complet 5 
Complet 1 arestați  
Complet 2 arestați  
Complet 4 arestați  



Complet 5 arestați  
Complet 7 arestați  
Complet 8 arestați 

MIERCURI 12.10.2016 08.30 Complet 4 
Complet 8 

JOI 13.10.2016 08.30 Complet 1 
Complet 2 

VINERI 14.10.2016 - - 

LUNI 17.10.2016 08.30 Complet 7  

MARŢI 18.10.2016 08.30 Complet 5 

MIERCURI 19.10.2016 08.30 Complet 4 
Complet 8 

JOI 20.10.2016 08.30 Complet 1 
Complet 2 

VINERI 21.10.2016 - - 

LUNI 24.10.2016 08.30 Complet 7  

MARŢI 
(ședință cu 

arestați) 

25.10.2016 08.30 Complet 5 
Complet 1 arestați  
Complet 2 arestați  
Complet 4 arestați  
Complet 5 arestați  
Complet 7 arestați  
Complet 8 arestați 

MIERCURI 26.10.2016 08.30 Complet 4 
Complet 8 

JOI 27.10.2016 08.30 Complet 1 
Complet 2 

VINERI 28.10.2016 - - 

LUNI 31.10.2016 08.30 Complet 7  

MARŢI 01.11.2016 08.30 Complet 5 

MIERCURI 02.11.2016 08.30 Complet 4 
Complet 8 

JOI 03.11.2016 08.30 Complet 1 
Complet 2 

VINERI 04.11.2016 - - 

LUNI 07.11.2016 08.30 Complet 7  

MARŢI 
(ședință cu 

arestați) 

08.11.2016 08.30 Complet 5 
Complet 1 arestați  
Complet 2 arestați  
Complet 4 arestați  
Complet 5 arestați  
Complet 7 arestați  
Complet 8 arestați 

MIERCURI 09.11.2016 08.30 Complet 4 
Complet 8 

JOI 10.11.2016 08.30 Complet 1 
Complet 2 



VINERI 11.11.2016 - - 

LUNI 14.11.2016 08.30 Complet 7  

MARŢI 15.11.2016 08.30 Complet 5 

MIERCURI 16.11.2016 08.30 Complet 4 
Complet 8 

JOI 17.11.2016 08.30 Complet 1 
Complet 2 

VINERI 18.11.2016 - - 

LUNI 21.11.2016 08.30 Complet 7  

MARŢI 
(ședință cu 

arestați) 

22.11.2016 08.30 Complet 5 
Complet 1 arestați  
Complet 2 arestați  
Complet 4 arestați  
Complet 5 arestați  
Complet 7 arestați  
Complet 8 arestați 

MIERCURI 23.11.2016 08.30 Complet 4 
Complet 8 

JOI 24.11.2016 08.30 Complet 1 
Complet 2 

VINERI 25.11.2016 - - 

LUNI 28.11.2016 08.30 Complet 7  

MARŢI 29.11.2016 08.30 Complet 5 

MIERCURI 30.11.2016 08.30 Complet 4 
Complet 8 

JOI 01.12.2016 - - 

VINERI 02.12.2016 - - 

LUNI 05.12.2016 08.30 Complet 7  

MARŢI 06.12.2016 08.30 Complet 5 

MIERCURI 07.12.2016 08.30 Complet 4 
Complet 8 

JOI 08.12.2016 08.30 Complet 1 
Complet 2 

VINERI 09.12.2016 - - 

LUNI 12.12.2016 08.30 Complet 7  

MARŢI 
(ședință cu 

arestați) 

13.12.2016 08.30 Complet 5 
Complet 1 arestați  
Complet 2 arestați  
Complet 4 arestați  
Complet 5 arestați  
Complet 7 arestați  
Complet 8 arestați 

MIERCURI 14.12.2016 08.30 Complet 4 
Complet 8 

JOI 15.12.2016 08.30 Complet 1 
Complet 2 

VINERI 16.12.2016 - - 



 
Art. 2. Completele cu configurare zilnică, stabilite anterior, respectiv Complet 

acţiuni întemeiate pe Legea nr. 302/2004, Complet drepturi şi libertăţi, Complet 
judecator delegat cu executarea, Complet mandat european îşi vor păstra 
configurarea zilnică şi pe perioada vacanţei judecătoreşti.  

Completele de vacanță vor fi configurate astfel: cu complexitate cumulată a 
dosarelor nou intrate admisă pe complet într-o şedinţă nelimitată; complexitate 
anuala a dosarelor aflate in faza de acte premergatoare (fără prim termen) 
nelimitată; stadii procesuale: Fond, Contestație în anulare – Fond, Revizuire – Fond; 
judecă dosare: cu minori,  de urmărire penală, cameră preliminară; vor avea asociate 
obiecte conform art. 7. 

Art. 3. Se stabilesc ca perioade exceptate de la alocare conform tabelului de 
mai jos, astfel ca judecătorul să nu primească dosare. 

 
 

NR. 
CRT. 

NUMELE 
ŞI 

PRENUMELE 

PERIOADA 
CONCEDIULUI 

COMPLET PERIOADĂ 
EXCEPTATĂ DE 

LA ALOCARE 

1. NETCU GINA 
FLORENTINA 

08.08.2016 – 
23.09.2016 

Complet 1 12.06.2016-
24.09.2016 

Completul 1 de 
vacanță 

27.05.2016- 
11.06.2016 

31.07.2016-
31.12.2016 

2. DUMITRACHE 
ELENA 

27.06.2016 –
03.08.2016 

 
 

07.09.2016 – 
15.09.2016 

Complet 2 12.06.2016-
24.09.2016 

Completul 2 de 
vacanță 

27.05.2016- 
11.06.2016 

18.06.2016-
03.08.2016 

06.09.2016-
16.09.2016 

24.09.2016-
31.12.2016 

3. TUDOR 
ALEXANDRA 

20.06.2016 – 
05.08.2016 

Complet 3 27.05.2016-
31.12.2016 

ulterior va fi blocat 

Completul 3 de 
vacanță 

blocat 

4. OJOG ELENA 20.06.2016 – 
05.08.2016 

Complet 4 12.06.2016-
24.09.2016 

Completul 4 de 
vacanță 

27.05.2016- 
06.08.2016 

25.09.2016-
31.12.2016 

5. COMAN ELENA 
MINERVA 

08.08.2016 – 
23.09.2016 

Complet 5 12.06.2016-
24.09.2016 

Completul 5 de 
vacanță 

27.05.2016- 
11.06.2016 



31.07.2016-
31.12.2016 

6. MIHALACHE SILVIA 
MONICA 

20.06.2016 – 
05.08.2016 

Complet 7 12.06.2016-
24.09.2016 

Completul 7 de 
vacanță 

27.05.2016- 
06.08.2016 

25.09.2016-
31.12.2016 

7. TĂNASE DANIELA 
NICOLETA 

08.08.2016 – 
23.09.2016 

Complet 8 12.06.2016-
24.09.2016 

Completul 8 de 
vacanță 

27.05.2016- 
11.06.2016 

31.07.2016-
31.12.2016 

8. OJOG ELENA și 
MIHALACHE SILVIA 

MONICA 
 
 

08.08.2016 – 
23.09.2016 

Completul 1 mixt 
vacanta 

27.05.2015- 
14.06.2015 

01.08.2015-
27.09.2015 

04.10.2015-
31.12.2015 

9. DUMITRACHE 
ELENA și TUDOR 

ALEXANDRA 
ELENA 

10.08.2015 – 
28.09.2015 

Completul 2 mixt 
vacanta 

27.05.2015- 
14.06.2015 

01.08.2015-
27.09.2015 

04.10.2015-
31.12.2015 

10. COMAN ELENA 
MINERVA și 

NETCU GINA 
FLORENTINA 

22.06.2015 – 
07.08.2015 

Completul 3 mixt 
vacanta 

27.05.2015- 
08.08.2015 

03.10.2015-
31.12.2015 

11. NETCU GINA 
FLORENTINA și 

TĂNASE DANIELA 
NICOLETA 

22.06.2015 – 
07.08.2015 

Completul 4 mixt 
vacanta 

27.05.2015- 
08.08.2015 

03.10.2015-
31.12.2015 

In perioada 25.09.2016 – 31.12.2016 toate completele de vacanta vor fi exceptate de 
la repartizare, iar incepand cu 01.01.2017 vor fi inactive. 

Art. 4. Dosarele repartizate Completului Asociaţii şi Fundaţii de competenţa jud. 
COMAN ELENA  MINERVA vor fi soluţionate în perioada concediului acesteia de jud. 
OJOG ELENA. În cazul absenţei din motive obiective a ambilor judecători se vor 
soluţiona de judecătorul de serviciu de la data înregistrării cererii pe rolul instanţei. 

Art. 5. În cauzele în materie penală, cu inculpaţi arestaţi în acea cauză, aflate 
pe rolul instanţei la momentul intrării în concediu legal de odihnă a judecătorilor 
cărora le-au fost repartizate aleatoriu şi a căror judecată se impune de urgenţă sau 
cu celeritate, vor fi trecute completelor configurate în perioada în care aceştia se află 
în concediu de odihnă conform tabelului de mai jos, iar în ipoteza în care aceste 
cauze nu sunt soluţionate până la revenirea în activitate a judecătorilor cărora le-au 
fost repartizate aleatoriu iniţial, continuarea judecăţii se va face de către aceştia din 
urmă. 



În cazul în care pe perioada concediilor se vor repartiza cauze penale cu 
rechizitoriu pe completele ale căror preşedinte se află în concediu de odihnă, 
masurile premergătoare procedurii în camera preliminară vor fi dispuse conform 
tabelului de mai jos. 

NR. 
CRT. 

COMPLET 
REPARTIZARE 

ALEATORIE 

COMPLET 
DIN PERIOADA  

VACANŢEI 

1. Complet 1, Completul 1 de vacanță Completul 2 de vacanță 

2. Complet 2, Completul 2 de vacanță Completul 1 de vacanță 

4. Complet 4, Completul 4 de vacanță Completul 5 de vacanță 

5. Complet 5, Completul 5 de vacanță Completul 4 de vacanță 

6. Complet 7, Completul 7 de vacanță Completul 8 de vacanță 

7. Complet 8, Completul 8 de vacanță Completul 7 de vacanță 

În cauzele în materie penală, aflate pe rolul instanţei la momentul intrării în 
concediu legal de odihnă a judecătorilor cărora le-au fost repartizate aleatoriu şi a 
căror judecată se impune de urgenţă sau cu celeritate (obiectele arătate la art. 7 din 
prezenta hotărâre, cu excepţia cauzelor penale cu inculpaţi arestaţi în acea cauză), 
vor fi trecute completelor configurate în perioada în care aceştia se află în concediu 
de odihnă, conform tabelului anterior, iar în ipoteza în care aceste cauze nu sunt 
soluţionate până la revenirea în activitate a judecătorilor cărora le-au fost repartizate 
aleatoriu iniţial, continuarea judecăţii se va face de către aceştia din urmă.  

În materie penală, în cauzele aflate în competența judecătorului de drepturi și 
libertăți, camera preliminară vor fi trecute conform tabelului anterior în situația în care 
aceste dosare au fost înregistrate înaintea perioadei vacanței judecătorești. 

Pe perioada în care preşedintele unui complet se află în concediu de odihnă, 
masurile premergătoare procedurii prealabile începute conform NCPC vor fi  dispuse 
conform tabelului anterior, urmând ca în eventualitatea acordării unui termen de 
judecată să se facă pe completul inițial investit. 

Celelalte dosare (care nu se judecă cu celeritate) vor fi judecate conform 
regulilor obişnuite. 

Art. 6. Incidentele procedurale ivite pe timpul vacanţei judecătoreşti se vor 
soluţiona în conformitate cu dispoziţiile din ROI, respectiv de judecătorul de serviciu 
de la data înregistrării cererii pe rolul instanţei. 

Art. 7 Cauzele a căror judecată se impune de urgenţă sau cu celeritate ce se 
vor rula şi soluţiona pe perioada vacanţei judecătoreşti sunt cele de mai jos: 
În materia PENAL: 

- înlocuire control judiciar pe cauţiune (art.217 alin. 9  NCPP) 
- revocare control judiciar (art.213 alin. 6  NCPP) 
- înlocuire control judiciar (art.215 alin.7   NCPP) 
- înlocuirea/încetarea obligării la tratament medical (art.568 NCPP) 
- înlocuire arestare la domiciliu (art.221 alin. 11  NCPP) 
- permisiunea părăsirii domiciliului (art.221 alin. 6  NCPP) 
- ridicarea măsurii obligatorii provizorii la tratament medical (art.246 alin. 9 

NCPP) 
- ridicare internare provizorie (art.248 alin. 11  NCPP) 
- confimare redeschidere urmărire penală (art.335 alin. 4  NCPP) 
- prelungire măsuri preventive persoană juridică (art.493 alin. 4  NCPP) 
- revocare măsuri preventive persoană juridică (art.493 alin. 8  NCPP) 
- prelevare probe biologice (art.91 LPA  ) 



- percheţia informatică (completarea mandatului) (art.168 alin 8 NCPP) 
- revocare internare nevoluntara (art.184 alin. 26  NCPP) 
- internare nevoluntară (art.184 alin. 7  NCPP) 
- prelungire internare nevoluntara (art.184 alin.25  NCPP) 
- validare examinare fizica (art.190 alin.5  NCPP) 
- activităţi în procedura urmăririi şi încetarea activităţilor (art.523 NCPP) 
- măsuri preventive persoane juridice (art.493 NCPP) 
- audiere anticipată (art.308 NCPP) 
- încuviinţare aducere persoană (art.265 NCPP) 
- contestarea măsurii asigurătorii (art.250 NCPP) 
- prelungire arestare preventivă (art.234 NCPP) 
- internare provizorie (art.247 NCPP) 
- încetare de drept măsură preventivă (art.241 NCPP) 
- prelungire arestare preventivă propusă de DNA/DIICOT (art.234 NCPP) 
- revocare măsură preventivă (art.242 NCPP) 
- înlocuire măsură preventivă (art.242 NCPP) 
- revocare măsură preventivă propusă de DNA/DIICOT (art.242 NCPP) 
- înlocuire măsură preventivă propusă de DNA/DIICOT (art.242 NCPP) 
- aplicare măsură tratament medical (art.245 NCPP) 
- verificare măsura preventivă propusă de DNA/DIICOT (art.207 NCPP) 
- luarea măsurii arestului la domiciliu (art.218 NCPP) 
- prelungire arestare la domiciliu (art.222 NCPP) 
- luarea măsurii arestării preventive (art.223 NCPP) 
- luarea măsurii arestării preventive propusă de DNA/DIICOT (art.223 NCPP) 
- audierea inculpatului arestat în lipsă (art.231 NCPP) 
- plângere control judiciar pe cauţiune (art.216 NCPP) 
- plângere control judiciar (art.213 NCPP) 
- examinare fizică (art.190 NCPP) 
- expertiză medico-legală psihiatrică (art.184 NCPP) 
- conservare transmitere date (art.154 NCPP) 
- percheziţie (art.158 NCPP) 
- obţinere date financiare (art.153 NCPP) 
- obţinere date comunicări electronice (art.152 NCPP) 
- percheziţionarea trimiterilor poştale (art.147 NCPP) 
- predarea trimiterilor poştale (art.147 NCPP) 
- reţinerea trimiterilor poştale (art.147 NCPP) 
- prelungire supraveghere tehnică (art.144 NCPP) 
- confirmare supraveghere tehnica (art.141 NCPP) 
- supravegherea tehnică (art.139 NCPP) 
- desemnarea persoanei care îl va supraveghea pe minor (art.67 alin.3  şi art.68 

alin.5 Legea 253/2013) 
- stabilirea programului zilnic al minorului (art.69 Legea 253/2013) 
- permisiuni în executarea pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi 

(art.31 Legea 253/2013) 
- permisiuni în executarea pedepsei accesorii a interzicerii unor drepturi (art.27 

Legea 253/2013) 
- obligarea la tratament medical în mod provizoriu (art.246 NCPP) 
- internarea medicală în mod provizoiu (art.248 NCPP) 
- alte cereri stabilite ca fiind urgente  
- contestație la executare 



În materiile CIVIL, LITIGII CU PROFESIONIŞTII, FOND FUNCIAR, MINORI  ŞI 
FAMILIE: 

- somaţie  de plată în toate materiile non-penale 
- ordonanţă de plată art. 1013 şi urm. C.p.c. 
- asigurare dovezi din toate materiile non-penale 
- suspendările în toate formele de exprimare din toate materiile non-penale (ex. 

suspendare executare, suspendare provizorie executare) 
- contestaţie privind tergiversarea procesului în toate materiile non-penale 
- îndreptare eroare materială, completare, lămurire dispozitiv în cauzele urgente 

prevăzute în prezentul articol (art. 10 din prezenta hotărâre) 
- sechestru asigurator în toate materiile non-penale 
- sechestru  judiciar în toate materiile non-penale 
- excepţie nelegalitate 
- termen de graţie, eşalonare plată obligaţie în toate materiile non-penale 
- certificarea titlurilor executorii europene în toate materiile non-penale 
- poprire asigurătorie 
- autorizarea intrării în încăperi 
- autorizarea executării obligaţiei de a face 
- contestaţie la legea  electorală  
- curatela 
- decădere din drepturi părinteşti 
- eliberare certificat privind ocrotirea minorului 
- ordin de protecţie 
- plasament  
- plasament minor în procesul de divorţ 
- plasament de urgenţă 
- căsătorie minor 
- consiliu de familie 
- alocaţie copii 
- emancipare minor 
- dezvăluirea identităţii părinţilor fireşti 
- încuviinţarea schimbării felului învăţăturii 
- răpire internaţională de copii 
- situaţie juridică minor 
- supraveghere specializată minor 
- modificare măsuri privind copilul 
- plângere împotriva deciziilor consiliului de familie 
- tutela şi autorizări date tutorelui 
- reintegrare în spaţiul locativ 
- cerere necontencioasă în toate materiile non-penale - procedura 

necontencioasă 
- pensii de întreţinere  
- contestaţie  la executare în toate materiile non-penale  
- fond funciar - plângere împotriva  hotărârii  comisiei  judeţene  pentru stabilirea 

dreptului de proprietate (fără  anulări şi fără modificări titlu de proprietate) 
- ordonanţă  preşedinţială  
- reexaminare anulare cerere în cauzele urgente prevăzute în prezentul articol 
- interdicţia  judecătorească  
- validare  poprire 
- amendă  civilă  art. 5803 C.p.c. şi art.572 C.p.c. 



- cerere de ajutor  public  judiciar în cauzele urgente prevăzute în prezentul 
articol 

- cerere de reexaminare   ajutor   public  judiciar în cauzele urgente prevăzute 
în prezentul articol 

- încuviinţare executare  silită  
- validare primar  
- validare mandat  consilier  
- validarea ofertei  reale  de plată 
- recuzarea executorului judecătoresc 
- recuzare 
- abţinere  
- reexaminare  amendă  judiciară  
- alte cereri-restituire cauţiune  
- amânare plată art. 499 C.roc.civ. 
- executare fără somaţie art. 573 C.roc.civ. 
- întoarcerea executării 

            Indiferent de obiect pe perioada vacanţei judecătoreşti se vor soluţiona şi 
cauzele în care a intervenit un acord de mediere, potrivit art. 100 teza finală din 
R.O.I. 

Art. 8. Pentru cauzele prevăzute la art. 7 din prezenta hotărâre, a căror 
judecată se face de urgenţă sau cu celeritate se păstrează tipul de termen din 
nomenclatorul instanţei. 

Art. 9. În cazul în care cauzele ce se vor înregistra pe perioada vacanţei 
judecătoreşti nu se pot repartiza aleatoriu cu parametrii – tipul de termen stabilit în 
Nomenclatorul instanţei – stabiliţi în aplicaţia Ecris, respectiv cererile care prezintă 
eşuare la repartizarea aleatorie, se va modifica termenul de repartizare cu termenul 
imediat următor, configurat din aplicaţia Ecris, doar pentru repartizarea acestor 
cauze, urmând ca apoi să se revină la situaţia iniţială. 

Art. 10. În raport de perioada concediilor personalului instanţei, termenele de 
repartizare pentru perioada de vacanţă vor fi următoarele: 

 

Perioadă calendaristică Termen de repartizare 

01.06.2016 – 17.06.2016 4 - 6 luni (120-180 zile) 

20.06.2016 – 29.07.2016 100 – 125  

01.08.2016 – 24.08.2016 80 - 100 zile 

25.08.2015 – 30.09.2015 35 – 60 zile 

Art. 11. În situaţia de incompatibilitate intervenită ca urmare a continuării 
cursului unui dosar de completul care tine locul pe perioada vacantei judecătoreşti 
completului iniţial investit, acesta se va repartiza aleatoriu cu blocarea completelor 
incompatibile. 

Art. 12. Completele mixte de vacanta existente pentru soluţionarea cererilor în 
anulare din materia litigii cu profesioniştii, vor fi compuse după cum urmează: 

 Completul 1 mixt vacanță va fi compus din jud. Ojog Elena și jud. 
Mihalache Silvia Monica și va avea ședință in ziua de luni. 

 Completul 2 mixt vacanță va fi compus din jud. Dumitrache Elena și jud. 
Mihalache Silvia Monica și va avea ședință in ziua de joi. 

 Completul 3 mixt vacanță va fi compus din jud. Coman Elena Minerva și 
jud. Netcu Gina Florentina și va avea ședință in ziua de marți.  

 Completul 4 mixt vacanță va fi compus din jud. Netcu Gina Florentina și 
jud. Tănase Daniela Nicoleta și va avea ședință in ziua de joi. 



Aceste complete de vacanță vor fi configurate astfel: cu complexitate cumulată 
a dosarelor nou intrate admisă pe complet într-o şedinţă nelimitat; complexitate 
anuala a dosarelor aflate in faza de acte premergatoare (fără prim termen) nelimitat; 
stadii procesuale: Fond; vor avea asociat obiectul Cerere în anulare (OUG 119/2007) 
din materia Litigii cu profesioniștii. 

Art. 13. În perioada 01.08.2016 – 05.08.2016 exceptata de la alocare, în cazul 
în care intervin dosare care se impun a fi luate cu celeritate se vor debloca 
completele de vacanţă numai pentru repartizarea acestor dosare. 

Art. 14. În perioada 20.06.2016 – 23.09.2016, programul de lucru cu publicul la 
biroul arhivă-registratură şi biroul judecătorului de serviciu al instanţei, va fi doar în 
zilele de marți, miercuri şi joi ale fiecărei săptămâni, între orele 08.30 – 11.00, 
urmând ca începând cu data de 26.09.2016 să se revină la programul normal de 
lucru. 

Acest program redus de lucru cu publicul urmează să fie afişat începând din 
data de 01.06.2016 pe uşile birourilor respective, la avizierul Judecătoriei Urziceni şi 
în apropierea uşii principale de acces în instanţă, precum şi pe pagina principală a 
portalului.  

Art. 15. Prezenta se comunică judecătorilor, grefierilor şi personalului auxiliar de 
specialitate din cadrul Judecătoriei Urziceni, grefierului şef, personalului I.T. şi 
persoanei responsabile cu repartizarea aleatorie, pentru punerea în aplicare . 

 Extras de pe Hotărâre se va publica pe pagina de internet a instanţei, cu 
respectarea prevederilor art. 19 alin. 3 din Regulamentul de ordine interioară al 
instanţelor judecătoreşti aprobat prin hotărârea nr. 1375 din 17.12.2015 a Consiliului 
Superior al Magistraturii. 

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE – COMAN ELENA MINERVA, preşedinte al instanţei 
 

MEMBRU – OJOG ELENA, judecător 
 

MEMBRU – DUMITRACHE ELENA, judecător 
 

SECRETAR – ANTONESCU DORINA, grefier şef 
 
 
 
 
 

 


