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COLEGIUL  DE  CONDUCERE 

HOTĂRÂREA  NR.  9 

din data de 20 aprilie 2016 

 

 

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

interioară  a instanţelor judecătoreşti aprobat 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 

20.04.2016, ora 10.00 având ca ordine de zi: 

 

  Având în vedere dispoziţiile art.18 şi următoarele din Regulamentul de ordine 

interioară al instanţelor judecătoreşti, Colegiul de conducere al Judecătoriei 

Urziceni, s-a întrunit în şedinţa de lucru în data de 20 aprilie 2016, fiind convocată 

de preşedintele Judecătoriei Urziceni, doamna judecător Coman Elena Minerva. 

   La şedinţa de lucru convocată pentru data de 20 aprilie 2016 a participat un 

număr de 2 membri, aceasta fiind condusă de doamna judecător Coman Elena 

Minerva, preşedintele Judecătoriei Urziceni.  

Şedinţa Colegiului de conducere al Judecătoriei Urziceni a fost legal 

constituită.  

 Conform art. 23 alin.3 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor 

judecătoreşti,   secretariatul şedinţei de lucru a fost asigurat de doamna Antonescu 

Dorina, grefier şef al Judecătoriei Urziceni. 

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: 

 

Articol unic : Potrivit art. 110 alin. 8 din Regulamentul de ordine 

interioară  a instanţelor judecătoreşti aprobat prin hotărârea nr.1375 din 

17.12.2015 a Consiliului Superior al Magistraturii , în caz de absenţă , 



compunerea completului de judecată se va realiza prin participarea judecătorului 

din planificarea de permanenţă. 

În cazul în care judecătorul de permanenţă din ziua respectivă are şedinţă 

de judecată , având prioritate asigurarea timpului necesar studierii dosarelor 

potrivit art. 110 alin. 6 Regulamentul de ordine interioară  a instanţelor 

judecătoreşti aprobat prin hotărârea nr.1375 din 17.12.2015 a Consiliului 

Superior al Magistraturii , dosarele completului care absentează vor fi judecate 

de către judecătorul de permanenţă imediat următor.  

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 

 

SECRETAR – ANTONESCU DORINA, grefier şef 
 
 
 
 

 


