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JUDECĂTORIA URZICENI 

 

 

 

 

 

COLEGIUL  DE  CONDUCERE 

HOTĂRÂREA  NR.  3 

din data de 16.02.2017 

 

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 16.02.2017, ora 10.30 având ca ordine de zi: 

Având în vedere decizia nr. 100 din data de 01.02.2017 emisă de Preşedintele Curţii de 

Apel Bucureşti prin care doamna Coman Elena Minerva, preşedinte a Judecătoriei Urziceni şi 

doamna judecător Ojog Elena au fost delegate la Judecătoria Feteşti, în funcţie de execuţie, în 

perioada 01.03.2017- 31.03.2017 se impun următoarele: 

În cazul în care în perioada 01.03.2017-31.03.2017 se vor înregistra dosare penale şi se 

va constata de către grefierul delegat cu repartizarea aleatorie că au fost formulate sesizări în 

cursul urmăririi penale efectuate în cauza respectivă de către judecătorul de drepturi şi 

libertăţi , în speţă doamnele judecător Coman Elena Minerva şi Ojog Elena acestea vor fi 

soluţionate astfel : dosarele repartizate doamnei judecător Ojog Elena de către domnişoara 

judecător Netcu Gina Florentina iar dosarele repartizate doamnei judecător Coman Elena 

Minerva de către doamna judecător Tănase Daniela Nicoleta.  

Tot în această perioadă, dosarele având ca obiect „cerere în anulare -OUG 

119/2007”care se vor repartiza completului mixt format din : judecător Coman Elena Minerva 

şi judecător Mihalache Silvia Monica, vor fi soluţionate de către completul mixt format din :  

judecător Mihalache Silvia Monica şi judecător Tănase Daniela Nicoleta în scopul evitării 

situaţiilor de incompatibilitate.  

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 decizia nr. 100 din data de 01.02.2017 emisă de Preşedintele 

Curţii de Apel Bucureşti prin care doamna Coman Elena Minerva, preşedinte a Judecătoriei 

Urziceni şi doamna judecător Ojog Elena au fost delegate la Judecătoria Feteşti, în funcţie de 

execuţie, în perioada 01.03.2017- 31.03.2017 se impun următoarele: 

În cazul în care în perioada 01.03.2017-31.03.2017 se vor înregistra dosare penale şi se 

va constata de către grefierul delegat cu repartizarea aleatorie că au fost formulate sesizări în 

cursul urmăririi penale efectuate în cauza respectivă de către judecătorul de drepturi şi 

libertăţi , în speţă doamnele judecător Coman Elena Minerva şi Ojog Elena acestea vor fi 

soluţionate astfel : dosarele repartizate doamnei judecător Ojog Elena de către domnişoara 

judecător Netcu Gina Florentina iar dosarele repartizate doamnei judecător Coman Elena 

Minerva de către doamna judecător Tănase Daniela Nicoleta în scopul evitării situaţiilor de 

incompatibilitate.  
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Tot în această perioadă, dosarele având ca obiect „cerere în anulare -OUG 

119/2007”care se vor repartiza completului mixt format din : judecător Coman Elena Minerva 

şi judecător Mihalache Silvia Monica, vor fi soluţionate de către completul mixt format din :  

judecător Mihalache Silvia Monica şi judecător Tănase Daniela Nicoleta. 

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 


