JUDECĂTORIA URZICENI

COLEGIUL DE CONDUCERE
HOTĂRÂREA NR. 7
din data de 04.04. 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 04.04 2016, ora 14.00 având ca ordine de zi:
Având în vedere cererile de concediu de studii formulate de către doamnele judecător
Netcu Gina-Florentina, Tudor Alexandra-Elena şi Mihalache Silvia-Monica se impune ca
perioada 21.03.2016 – 03.04.2016 să fie exceptată de la alocarea dosarelor a următoarelor
complete : Complet C1 şi C1 arestaţi, Complet C3 şi C3 arestaţi , Complet C7 şi C7 arestaţi.
În cazul în care vreun dosar penal va fi repartizat aleatoriu la unul din aceste complete
şi se impune a fi luat cu celeritate, dosarul va fi instrumentat de către completul de
permanenţă din ziua respectivă.
Totodată, în cazul dosarelor aflate în etapa premergătoare şedinţei de judecată şi de
rezolvare a lucrărilor cu caracter administrativ desfăşurată în procesele începute după intrarea
în vigoare a Codul de procedură civilă , adoptat prin Legea 134/2010 cu modificările şi
completările ulterioare, acestea vor fi instrumentate astfel : Complet C1 de către doamna
judecător Dumitrache Elena, Complet C3 de către doamna judecător Tănase Daniela Nicoleta
şi Complet C7 de către doamna judecător Ojog 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. Se impune ca perioada 21.03.2016 – 03.04.2016 să fie exceptată de la alocarea
dosarelor a următoarelor complete : Complet C1 şi C1 arestaţi, Complet C3 şi C3 arestaţi ,
Complet C7 şi C7 arestaţi.
În cazul în care vreun dosar penal va fi repartizat aleatoriu la unul din aceste complete
şi se impune a fi luat cu celeritate, dosarul va fi instrumentat de către completul de
permanenţă din ziua respectivă.
Totodată, în cazul dosarelor aflate în etapa premergătoare şedinţei de judecată şi de
rezolvare a lucrărilor cu caracter administrativ desfăşurată în procesele începute după intrarea
în vigoare a Codul de procedură civilă , adoptat prin Legea 134/2010 cu modificările şi
completările ulterioare , acestea vor fi instrumentate astfel : Complet C1 de către doamna
judecător Dumitrache Elena, Complet C3 de către doamna judecător Tănase Daniela Nicoleta
şi Complet C7 de către doamna judecător Ojog Elena.
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 MINERVA ELENA, preşedinte al instanţei
MEMBRU – OJOG ELENA, judecător
MEMBRU – DUMITRACHE ELENA, judecător
SECRETAR – ANTONESCU DORINA, grefier şef

