
JUDECĂTORIA URZICENI  

 

 

 

 

 

COLEGIUL  DE  CONDUCERE 

HOTĂRÂREA  NR.  5 

din data de 18 MAI 2017 

 

În temeiul dispoziţiilor art. 23 alin. 2 din Regulamentul de ordine interioară  a 

instanţelor judecătoreşti aprobat 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 18 MAI 20167 ora 12.00 având ca ordine de zi: 

1. Asocierea obiectului Contestație la legea electorală completelor.  

Întrucât pe data de 11.06.2017 vor avea loc alegeri locale se impune asocierea 

obiectelor în raport de dispoziţiile legii electorale, completelor ale căror președinți nu fac 

parte din birourile electorale.  

2. Blocare completelor: Complet  2 şi Complet 2 arestaţi, deoarece prin Hotărârea 

nr.247/21.03.2017 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii a fost admisă cererea de 

eliberare din funcţie prin pensionare formulată de către doamna judecător Dumitrache Elena . 

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: 

 

Articolul 1. Se vor asocia completelor: Complet 1, Complet 3, Complet 7, Complet 

8, Complet 1 de vacanţă,Complet 3 de vacanţă, Complet 7 de vacanţă şi  Complet 8 de 

vacanţă următoarele obiecte: civil – contestaţie la legea electorală; contencios administrativ şi 

fiscal – anulare hotărâre birou electoral, începând cu data de 18.05..2017, urmând ca 

judecătorii ce vor primi spre soluţionare astfel de cauze să-şi configureze şedinţe private (cu 

p) pentru soluţionarea cu celeritate a acestora. 

Articolul 2. Se vor bloca completele :  Complet 2 şi Complet 2 arestaţi de la 

repartizarea aleatorie a dosarelor nou intrate începând cu data de 18.05.2017 ca urmare a 

eliberării din funcţie prin pensionare a doamnei judecător Dumitrache Elena. 

 Astfel, obiectul „fond funciar” va fi asociat completului prezidat de doamna judecător 

Tudor Alexandra Elena respectiv- Complet 3, iar Completul C 2 mixt va format din: 

domnişoara judecător Netcu Gina Florentina şi doamna judecător Tudor Alexandra Elena . 

 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 


