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COLEGIUL  DE  CONDUCERE 

HOTĂRÂREA  NR.  04 

din data de 05.04.2017 

 

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 05.04.2017, ora 14.00 având ca ordine de zi: 

 

 

1.Reînfiinţarea completului Complet 3 în ziua de luni şi Complet 3 arestaţi, având în 

vedere reîntoarcerea doamnei judecător Tudor Alexandra Elena din concediu de maternitate şi 

a concediului medical începând cu data de 01.05.2017. 

2. Dosarele aflate pe rol şi suspendate care au fost repartizate prin sistem ciclic 

completelor de judecată : C1, C2, C4, C5, C7 şi C8, de la completul Complet 3 vor fi 

redistribuite completului reînfiinţat. 

Având în vedere că la data de 01.05.2017 doamna judecător Tudor Alexandra Elena se 

întoarce din concediu de maternitate şi concediu medical, se impune reînfiinţarea completului 

Complet 3 în ziua de luni şi Complet 3 arestaţi, precum şi redistribuirea dosarelor aflate pe rol 

şi suspendate care au fost repartizate prin sistem ciclic completelor de judecată : C1, C2, C4, 

C5, C7 şi C8,  la reînfiinţat respectiv:completul Complet 3 . 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Reînfiinţarea completului Complet 3 în ziua de luni şi Complet 3 arestaţi, 

având în vedere reîntoarcerea doamnei judecător Tudor Alexandra Elena din concediu de 

maternitate şi a concediului medical începând cu data de 01.05.2017. În perioada 05.04.2017-

30.04.2017 completul reînfiinţat va primi dosare cu dată recomandată începând de la 01 mai 

2017. 

Art. 2 Dosarele aflate pe rol şi suspendate care au fost repartizate prin sistem ciclic 

completelor de judecată : C1, C2, C4, C5, C7 şi C8, de la completul Complet 3 vor fi 

redistribuite completului reînfiinţat. 

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 


