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JUDECĂTORIA URZICENI  

 

 

 

 

 

COLEGIUL  DE  CONDUCERE 

HOTĂRÂREA  NR.  10 

din data de 25.09.2017 

 

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 17.10.2017, ora 13.00 având ca ordine de zi: 

1. Desfiinţarea completului C4, C4 arestaţi, C4 vacanţă şi C4 vacanţă arestaţi şi  

repartizarea prin sistem ciclic la următoarele complete de judecată: C1, C3,C5, C7 şi C8 a 

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

cameră preliminară de la completul mai sus arătat  deoarece prin Hotărârea nr. 

843/14.09.2017 a plenului Consiliului Superior al Magistraturii a fost admisă cererea de 

eliberare din funcţie prin pensionare formulată de către d-na judecător Ojog 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 la următoarele complete de judecată: 

C1, C3, C5, C7 şi C8 a următoarelor dosare: aflate pe rol , suspendate precum şi dosarele 

aflate în procedura prealabilă,ca urmare a desfiinţării Completului –Complet C4, C4 arestaţi, 

C4 vacanţă şi C4 vacanţă arestaţi deoarece prin Hotărârea nr. 843/14.09.2017 a plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii a fost admisă cererea de eliberare din funcţie prin 

pensionare formulată de către d-na judecător Ojog Elena. 

2.Măsuri organizatorice pentru buna desfăşurare a activităţii instanţei . 

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 Hotărârea nr. 843/14.09.2017 a plenului Consiliului Superior 

al Magistraturii prin care a fost admisă cererea de eliberare din funcţie prin pensionare 

formulată de către d-na judecător Ojog Elena, se desfiinţează completului C4, C4 arestaţi, C4 

vacanţă şi C4 vacanţă arestaţi. 

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 la următoarele complete de judecată: C1,C3, 

C5, C7 şi C8  dosarele : aflate pe rol , suspendate precum şi dosarele aflate în procedura 

prealabilă şi în cameră preliminară,ca urmare a desfiinţării Completului C4, C4 arestaţi, C4 

vacanţă şi C4 vacanţă arestaţi, deoarece prin Hotărârea nr. 843/14.09.2017 a plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii a fost admisă cererea de eliberare din funcţie prin 

pensionare formulată de către d-na judecător Ojog Elena. 

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

prealabilă repartizate ciclic se va ataşa la prezenta hotărâre. 
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Art. 2. Având în vedere deoarece prin Hotărârea nr. 843/14.09.2017 a plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii a fost admisă cererea de eliberare din funcţie prin 

pensionare formulată de către d-na judecător Ojog Elena, desemnează: 

Pe d-ra judecător Mihalache Silvia Monica să îndeplinească atribuţiile prevăzute 

pentru doamna judecător Ojog Elena prin Ordinul de serviciu nr.1 din 17.01.2017 respectiv: 

coordonează şi controlează activitatea personalului auxiliar de specialitate , respectiv 

activitatea grefierilor de şedinţă;organizează studiul profesional al personalului auxiliar şi 

urmăreşte realizarea acestuia;urmăreşte respectarea obligaţiei privind inserarea în sistemul 

„Ecris” a actelor de dezinvestire în extenso, în formă electronică în integralitate; îndeplineşte 

atribuţii de îndrumare, supraveghere şi controlare a activităţii Biroului arhivă-registratură, 

respectiv a modalităţii de exercitare a activităţii persoanei cu atribuţii privind primirea şi 

înregistrarea actelor de sesizare a instanţei şi repartizarea cauzelor;prezidează Comisia de 

inventariere a dosarelor aflate în conservare;efectuează anumite acte dintre cele date în 

competenţa Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii la cererea acestuia. 

Pe d-na judecător Tănase Daniela Nicoleta, judecător la Judecătoria Urziceni,ca în 

perioada în care doamna preşedinte Coman Elena Minerva nu poate activa ca preşedinte al 

instanţei, să îndeplinească următoarele atribuţii: prev. de art.7 din ROIIJ, aprobat prin 

Hotărârea nr.1375 din 17.12.2015, precum şi următoarele atribuţii prevăzute pentru 

preşedintele instanţei în Ordinul de serviciu nr.1 din 17.01.2017, să îndeplinească atribuţii 

privind executarea hotărârilor penale.  

Şedinţele de judecată din datele de 26.09.2017 şi 27.09.2017 în care trebuia să prezideze 

doamna judecător Ojog Elena , vor fi instrumentate de către judecătorul de permanenţă din 

ziua respectivă.  

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 – TĂNASE DANIELA NICOLETA, judecător 

MEMBRU – MIHALACHE SILVIA MONICA, judecător 

SECRETAR – ANTONESCU DORINA, grefier şef 


