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COLEGIUL  DE  CONDUCERE 

HOTĂRÂREA NR.  16 

din data de 25.10.2017 

 

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 25.10.2017, ora 13.00 având ca ordine de zi: 

Având în vedere intrarea în concediului de odihnă a doamnei judecător Tudor 

Alexandra Elena în perioada 23.10.2017-31.10.2017 şi faptul că prin decizia nr. 630 din 

05.10.0217 a Curţii de Apel Bucureşti doamna judecător, începând cu data de 01.11.2017 

beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani precum şi a 

blocării completului Complet 8 şi Complet 8 arestaţi în perioada 25.10.2017-29.12.2017 de la 

repartizarea aleatorie a cauzelor datorită volumului 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 este necesar  desemnarea unui alt 

complet de judecată care va soluţiona cauze având ca obiect „Fond funciar”. 

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. Desemnarea completului: Complet C5 – judecător Coman Elena Minerva, completul 

care va soluţiona şi cauze având ca obiect „Fond funciar” în perioada 25.10.2017-29.12.2017.  

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 – TĂNASE DANIELA NICOLETA, judecător 

MEMBRU – MIHALACHE SILVIA MONICA, judecător 

SECRETAR – ANTONESCU DORINA, grefier şef 
 

 


