
JUDECĂTORIA URZICENI  

 

 

 

 

 

COLEGIUL  DE  CONDUCERE 

HOTĂRÂREA  NR.  12 

din data de 02.06 2016 

 

În temeiul dispoziţiilor art. 23 alin. 2 din Regulamentul de ordine interioară  a 

instanţelor judecătoreşti prin hotărârea nr.1375 din 17.12.2015 a Consiliului Superior al 

Magistraturii , preşedintele instanţei a convocat colegiul de conducere al Judecătoriei 

Urziceni, pentru data de 02.06.2016, ora 12.00 având ca ordine de zi: 

 

1. Repartizarea prin sistem ciclic a dosarelor: aflate pe rol , suspendate precum şi 

dosarele aflate în procedura prealabilă şi în cameră preliminară,ca urmare Complet C3 şi C3 

arestaţi având în vedere intrarea în concediu medical, concediu de odihnă precum şi în 

concediu postnatal a doamnei judecător Tudor Alexandra Elena.  

Având în vedere art. 104  alin 3 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor 

judecătoreşti aprobat prin hotărârea nr.1375 din 17.12.2015 a Consiliului Superior al 

Magistraturii, se impune repartizarea prin sistem ciclic a următoarelor dosare: aflate pe rol , 

suspendate precum şi dosarele aflate în procedura prealabilă,ca urmare a desfiinţării 

Completului - Complet C3 şi C3 arestaţi având în vedere intrarea în concediu medical, 

concediu de odihnă precum şi în concediu postnatal a doamnei judecător Tudor Alexandra 

Elena. 

Convocarea colegiului de conducere şi comunicarea ordinii s-a făcut potrivit art. 23 

alin. 3 din regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, secretariatul fiind 

asigurat de doamna Antonescu Dorina, grefier şef al Judecătoriei Urziceni.  

Şedinţa Colegiului de conducere al Judecătoriei Urziceni a fost legal constituită. 

În temeiul art. 23 alin 9 din ROIIJ, s-a trecut la dezbaterea ordinii de zi. Față de cele 

expuse Colegiul de Conducere al Judecătoriei Urziceni, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Având în vedere art. 104  alin 3 din Regulamentul de ordine interioară al 

instanţelor judecătoreşti aprobat prin hotărârea nr.1375 din 17.12.2015 a Consiliului Superior 

al Magistraturii se vor repartiza prin sistem ciclic dosarele : aflate pe rol , suspendate precum 

şi dosarele aflate în procedura prealabilă şi în cameră preliminară,ca urmare a desfiinţării 

Completului  C3 şi C3 arestaţi având în vedere intrarea în concediu medical, concediu de 

odihnă precum şi în concediu postnatal a doamnei judecător Tudor Alexandra Elena la 

următoarele complete de judecată: C1, C2,C4, C5, C7 şi C8, conform art. 104 alin. 1 din 

regulament. 

Lista dosarelor aflate pe rol ,suspendate precum şi dosarele aflate în procedura 

prealabilă repartizate ciclic se va ataşa la prezenta hotărâre. 

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 MINERVA ELENA, preşedinte al instanţei 

MEMBRU – OJOG ELENA, judecător 

MEMBRU – DUMITRACHE ELENA, judecător 

SECRETAR – ANTONESCU DORINA, grefier şef 


