
JUDECĂTORIA URZICENI  

 

 

 

 

 

COLEGIUL  DE  CONDUCERE 

HOTĂRÂREA  NR.  15 

din data de 24 octombrie 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 24.10.2017, ora 13.00 având ca ordine de zi: 

 

Având în vedere faptul că la data de 24.10.0217 doamna judecător Tănase Daniela 

Nicoleta a formulat o cerere prin care solicită blocarea completelor :Complet 8 şi Complet 8 

arestaţi de la repartizarea aleatorie a cauzelor având în vedere volumul mare de activitate , 

precum şi complexitatea cauzelor repartizate acestui complet ,în special prin raportare la 

dosarul penal cu nr.4392/330/2016 având o complexitate de 64 de puncte, astfel că se impune 

blocarea acestor complete de la repartizarea aleatorie a dosarelor nou intrate în perioada : 

25.10.2017- 29.12.2017 

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 în perioada 25.10.2017 – 29.12.2017 blocarea completelor :Complet 

8 şi Complet 8 arestaţi de la repartizarea aleatorie a cauzelor având în vedere volumul mare de 

activitate , precum şi complexitatea cauzelor repartizate acestui complet ,în special prin 

raportare la dosarul penal cu nr.4392/330/2016 având o complexitate de 64 de puncte 

Prezenta se comunică judecătorilor, 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 – TĂNASE DANILEA NICOLETA, judecător 

 

MEMBRU – MIHALACHE SILVIA MONICA, judecător 

 

SECRETAR – ANTONESCU DORINA, grefier şef 


