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EXTRAS AL  

HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE 

AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 24 DIN 29.09.2021 

 

 

 Colegiul de Conducere al Tribunalului Bucureşti, convocat şi întrunit astăzi 

29.09.2021, are următoarea ordine de zi: 

 

1.8. Discutarea  solicitării formulate de către conducerea Secției I Penale de a 

se aproba modificarea planificărilor judecătorilor în şedinţele de judecată (fond, 

apel, recurs, contestaţie)  şi de permanenţă (pe completurile de urgenţă şi incidente 

conform art. 110 din Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti) 

aferente lunilor octombrie, noiembrie, decembrie 2021 

1.9. Discutarea  solicitării formulate de către conducerea Secției I Penale de a 

se aproba modificarea planificărilor judecătorilor care îndeplinesc atribuții în materia 

punerii în executare a hotărârilor penale, aferente lunilor octombrie, noiembrie şi 

decembrie 2021 

1.10. Discutarea  solicitării formulate de către conducerea Secției I Penale de a 

se aproba modificarea planificărilor judecătorilor care îndeplinesc atribuții în materia 

cooperării judiciare internaționale în materie penală, aferente lunilor octombrie, 

noiembrie și decembrie 2021 

1.11. Discutarea  solicitării formulate de către conducerea Secției I Penale de a 

se aproba propunerea de planificare a judecătorilor desemnați, potrivit art. 2 din 

Ordonanța Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenția cu privire 

la suprimarea cererii supralegalizării actelor oficiale străine, să exercite atribuții 

specifice în cadrul Biroului de Aplicare a Apostilei, exclusiv în cauzele penale, 

aferente lunilor octombrie, noiembrie și decembrie 2021 

 

……………………………. 

 

HOTĂRĂŞTE ŞI AVIZEAZĂ URMĂTOARELE ACTE: 

……………………………….. 

„………………………………..” 

 

În unanimitate, Colegiul de conducere avizează favorabil solicitarea 

formulată de către conducerea Secției a I-a Penale şi dispune următoarele: 

- aprobă modificarea planificărilor judecătorilor în şedinţele de judecată 

(fond, apel, recurs, contestaţie)  şi de permanenţă (pe completurile de urgenţă şi 

incidente conform art. 110 din Regulamentul de ordine interioară a instanţelor 

judecătoreşti) aferente lunilor octombrie, noiembrie, decembrie; 
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- aprobă modificarea planificărilor judecătorilor care îndeplinesc atribuții în 

materia punerii în executare a hotărârilor penale, aferente lunilor octombrie, 

noiembrie şi decembrie 2021; 

- aprobă modificarea planificărilor judecătorilor care îndeplinesc atribuții în 

materia cooperării judiciare internaționale în materie penală, aferente lunilor 

octombrie, noiembrie și decembrie 2021; 

- aprobă propunerea de planificare a judecătorilor desemnați, potrivit art. 2 

din Ordonanța Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenția cu 

privire la suprimarea cererii supralegalizării actelor oficiale străine, să exercite 

atribuții specifice în cadrul Biroului de Aplicare a Apostilei, exclusiv în cauzele 

penale, aferente lunilor octombrie, noiembrie și decembrie 2021. 

 

……………………………. 

 

 

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI  BUCUREŞTI 

JUDECĂTOR MIHAELA-LAURA RADU 

 

EXTRAS AL  

HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE 

AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 24 DIN 29.09.2021 

 

 

 Colegiul de Conducere al Tribunalului Bucureşti, convocat şi întrunit astăzi 

29.09.2021, are următoarea ordine de zi: 

 

1.12. Discutarea  solicitării formulate de către conducerea Secției I Penale de a 

se aproba excluderea de la repartizare a completurilor C25F, CP25, CF25, CDL 25, 

prezidate de către domnul judecător Purice Ciprian Cristian 

 

 

……………………………. 

 

HOTĂRĂŞTE ŞI AVIZEAZĂ URMĂTOARELE ACTE: 

……………………………….. 

„………………………………..” 

 

În unanimitate, Colegiul de conducere avizează favorabil solicitarea 

formulată de către conducerea Secției a I-a Penale şi dispune următoarele: 

-  aprobă excluderea de la repartizare a completurilor C25F, CP25, CF25, CDL 25, 

prezidate de către domnul judecător Purice Ciprian Cristian începând cu data de 

01.10.2021. 
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……………………………. 

 

 

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI  BUCUREŞTI 

JUDECĂTOR MIHAELA-LAURA RADU 

 

EXTRAS AL  

HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE 

AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 24 DIN 29.09.2021 

 

 

 Colegiul de Conducere al Tribunalului Bucureşti, convocat şi întrunit astăzi 

29.09.2021, are următoarea ordine de zi: 

 

2.1. Discutarea  solicitării formulate de către conducerea Secției a II-a 

Contencios administrativ şi fiscal de a se aproba desființarea completurilor 

C16Fond-CA, C16-CA Urgență, C16-FAP, C16AO, CC-CA16, C16Apel-CV, CC-

CVA16 și a completurilor asociate acestui indicativ începând cu data de 18.10.2021 

 

……………………………. 

 

HOTĂRĂŞTE ŞI AVIZEAZĂ URMĂTOARELE ACTE: 

……………………………….. 

„………………………………..” 

 

I.  Colegiul de conducere propune preşedintelui instanţei a se aproba 

desființarea începând  cu data de 18.10.2021, a completului specializat ce 

soluţionează în materia achiziţiilor publice, respectiv completul C16-FAP, urmând 

ca pentru dosarele care figurează cu termen de judecată în luna octombrie 2021 sau 

care vor primi termen de judecată, judecătorul de permanență să anunțe părțile, în 

sala de judecată, despre măsura desființării acestor completuri și a repartizării 

ciclice a acestor dosare către celelalte completuri active ale secție. 

Colegiul de conducere constată că doamna judecător Mihaela – Laura Radu, 

preşedintele Tribunalului Bucureşti, şi-a exprimat acordul cu privire la desfiinţarea 

completului specializat enunţat anterior, aşa cum s-a solicitat de către Conducerea 

Secţiei a II-a Contencios administrativ şi fiscal. 

 Totodată, Colegiul de conducere al Tribunalului Bucureşti aprobă 

desființarea începând  cu data de 18.10.2021 a completurilor C16Fond-CA, C16-

CA Urgență, C16AO, CC-CA16, C16Apel-CV, CC-CVA16 și a completurilor 

asociate acestui indicativ, urmând ca pentru dosarele care figurează cu termen de 

judecată în luna octombrie 2021 sau care vor primi termen de judecată, judecătorul 

de permanență să anunțe părțile, în sala de judecată, despre măsura desființării 
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acestor completuri și a repartizării ciclice a acestor dosare către celelalte 

completuri active ale secție. 

 Având în vedere cele expuse anterior, în unanimitate, Colegiul de Conducere 

avizează favorabil solicitările formulate de către Conducerea Secţiei a II-a 

Contencios administrativ şi fiscal  şi dispune următoarele: 

- se aprobă începând cu data de 18.10.2021 desfiinţarea completurilor 

C16Fond-CA, C16-CA Urgență, C16AO, CC-CA16, C16-FAP, C16Apel-CV, CC-

CVA16 și a completurilor asociate acestui indicativ. 

Măsura dispusă pentru desfiinţarea completului specializat se va comunica 

Biroului Personal pentru a efectua formalitățile legale în acest sens. 

- se aprobă excluderea de la repartizare a acestor completuri începând cu 

data de 18.10.2021, pentru a evita repartizarea unor noi dosare pe completul care 

se desfiinţează. 

- se aprobă procedura de repartizare ciclică a dosarelor repartizate pe 

completele ce se desfiinţează, după cum urmează: 

 

PROCEDURA DE REPARTIZARE CICLICĂ A DOSARELOR REPARTIZATE 

PE COMPLETURILE CE SE DESFIINŢEAZĂ 

 

Se va realiza de către președintele de secție, cu întocmire de proces-verbal, 

începând cu cel mai vechi dosar înregistrat la secție pe completurile de fond și de 

apel mai sus menționate (se va avea în vedere data înregistrării dosarului la nivelul 

secției, iar în cazul dosarelor înregistrate în aceeași zi, numărul de dosar și în 

subsidiar, data primei înregistrări), mai întâi dosarele care au termen de judecată, 

apoi dosarele aflate în procedura prealabilă, și în cele din urmă dosarele 

suspendate, cu întocmirea unei singure liste. 

Repartizarea ciclică se va face începând cu completul imediat următor celui 

căruia i s-a făcut ultima repartizare ciclică în cadrul secției, din aceeași materie și 

având același stadiu procesual. 

 

 

……………………………. 

 

 

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI  BUCUREŞTI 

JUDECĂTOR MIHAELA-LAURA RADU 

 

EXTRAS AL  

HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE 

AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 24 DIN 29.09.2021 
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 Colegiul de Conducere al Tribunalului Bucureşti, convocat şi întrunit astăzi 

29.09.2021, are următoarea ordine de zi: 

 

2.2. Discutarea  solicitării formulate de către conducerea Secției a II-a 

Contencios administrativ şi fiscal de a se aproba modificarea componenței 

completurilor de apel, de recurs și a completurilor asociate indicativelor C33Apel-

CV, C40Apel-CV, C14Apel-Legea 207, C14Recurs, începând cu data de 18.10.2021 

 

……………………………. 

 

HOTĂRĂŞTE ŞI AVIZEAZĂ URMĂTOARELE ACTE: 

……………………………….. 

„………………………………..” 

 

În unanimitate, Colegiul de conducere avizează favorabil solicitarea 

formulată de către conducerea Secției a II-a Contencios administrativ și fiscal și 

dispune următoarele: 

- aprobă modificarea componenței completurilor de apel, de recurs și a 

completurilor asociate indicativelor C33Apel-CV, C40Apel-CV, C14Apel-Legea 

207, C14Recurs, începând cu data de 18.10.2021, urmând ca acestea să aibă 

următoarea componență: 
Indicativ complet Componență complet 

C33Apel-CV Ostache luliana  

Dima Robert Cristian 
C40Apel-CV Dima Robert Cristian  

Ostache luliana 
C14Apel-Legea 207 

C14Recurs 

Stătescu Alexandru Marian  

Dima Robert Cristian  

Vasilescu Sorin Mirel 

  

……………………………. 

 

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI  BUCUREŞTI 

JUDECĂTOR MIHAELA-LAURA RADU 

 

EXTRAS AL  

HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE 

AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 24 DIN 29.09.2021 

 

 

 Colegiul de Conducere al Tribunalului Bucureşti, convocat şi întrunit astăzi 

29.09.2021, are următoarea ordine de zi: 
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2.3. Discutarea  solicitării formulate de către conducerea Secției a II-a 

Contencios administrativ şi fiscal de a se aproba menținerea măsurii excluderii din 

distribuirea pe judecător a cauzelor repartizate completurilor de judecată al căror 

titular este domnul judecător Alexandru Marian Stătescu, delegat în funcția de 

președinte al Secției a II-a Contencios Administrativ și Fiscal a Tribunalului 

București începând cu data de 01.07.2021, respectiv C18Fond-CA, C18-CA 

Urgență, C18-FAP, CC-CA 18, C18AO, măsură aprobată prin Hotărârea Colegiului 

de Conducere al Tribunalului București nr. 18/20.07.2021 

 

……………………………. 

 

HOTĂRĂŞTE ŞI AVIZEAZĂ URMĂTOARELE ACTE: 

……………………………….. 

„………………………………..” 

 

În unanimitate, Colegiul de conducere avizează favorabil solicitarea 

formulată de către conducerea Secției a II-a Contencios administrativ și fiscal și 

dispune următoarele: 

- aprobă menținerea măsurii excluderii din distribuirea pe judecător a 

cauzelor repartizate completurilor de judecată al căror titular este domnul 

judecător Alexandru Marian Stătescu, delegat în funcția de președinte al Secției a 

II-a Contencios Administrativ și Fiscal a Tribunalului București începând cu data 

de 01.07.2021, respectiv C18Fond-CA, C18-CA Urgență, C18-FAP, CC-CA 18, 

C18AO, măsură aprobată prin Hotărârea Colegiului de Conducere al Tribunalului 

București nr. 18/20.07.2021. 

……………………………. 

 

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI  BUCUREŞTI 

JUDECĂTOR MIHAELA-LAURA RADU 

 

 

 

EXTRAS AL  

HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE 

AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 24 DIN 29.09.2021 

 

 

 Colegiul de Conducere al Tribunalului Bucureşti, convocat şi întrunit astăzi 

29.09.2021, are următoarea ordine de zi: 

 

2.4. Discutarea  solicitării formulate de către conducerea Secției a II-a 

Contencios administrativ şi fiscal de a se aproba modificarea planificării 

judecătorilor în ședințele de judecată pentru perioada octombrie-decembrie 2021 
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2.5. Discutarea  solicitării formulate de către conducerea Secției a II-a 

Contencios administrativ şi fiscal de a se aproba modificarea planificării 

judecătorilor de permanență pentru ședințe, pentru lunile octombrie-decembrie 2021 

2.6. Discutarea  solicitării formulate de către conducerea Secției a II-a 

Contencios administrativ şi fiscal de a se aproba modificarea planificării de 

permanență a magistralilor, a grefierilor de ședință și a grefierilor cu atribuții la 

compartimentul Arhivă pentru procedura prealabilă, pentru perioada 18 octombrie-

decembrie 2021 

 

……………………………. 

 

HOTĂRĂŞTE ŞI AVIZEAZĂ URMĂTOARELE ACTE: 

……………………………….. 

„………………………………..” 

 

În unanimitate, Colegiul de conducere avizează favorabil solicitarea 

formulată de către conducerea Secției a II-a Contencios administrativ și fiscal și 

dispune următoarele: 

- aprobă modificarea planificării judecătorilor în ședințele de judecată pentru 

perioada octombrie-decembrie 2021; 

- aprobă modificarea planificării judecătorilor de permanență pentru ședințe, 

pentru lunile octombrie-decembrie 2021; 

- aprobă modificarea planificării de permanență a magistralilor, a grefierilor 

de ședință și a grefierilor cu atribuții la compartimentul Arhivă pentru procedura 

prealabilă, pentru perioada 18 octombrie-decembrie 2021. 

……………………………. 

 

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI  BUCUREŞTI 

JUDECĂTOR MIHAELA-LAURA RADU 

 

EXTRAS AL  

HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE 

AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 24 DIN 29.09.2021 

 

 

 Colegiul de Conducere al Tribunalului Bucureşti, convocat şi întrunit astăzi 

29.09.2021, are următoarea ordine de zi: 

 

3.1. Discutarea  solicitării formulate de către conducerea Secției a III-a Civile 

de a se aproba modificarea planificării judecătorilor pentru asigurarea permanenței 

pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor 

măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologie și biologic, 

aferentă lunilor octombrie 2021, noiembrie 2021 și decembrie 2021, precum şi 
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aprobarea planificării de permanență a judecătorilor pe trimestrul IV al anului 2021, 

respectiv octombrie - decembrie 2021 şi a planificării pentru efectuarea procedurii 

prealabile pe trimestrul IV al anului 2021, respectiv octombrie - decembrie 2021 

 

……………………………. 

 

HOTĂRĂŞTE ŞI AVIZEAZĂ URMĂTOARELE ACTE: 

……………………………….. 

„………………………………..” 

 

În unanimitate, Colegiul de conducere avizează favorabil solicitarea 

formulată de către conducerea Secției a III-a Civilă și dispune următoarele: 

➢ aprobă modificarea planificării judecătorilor pentru asigurarea permanenței 

pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 136/2020 privind 

instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc 

epidemiologie și biologic, aferentă lunilor octombrie 2021, noiembrie 2021 și 

decembrie 2021; 

➢ aprobă planificarea de permanență a judecătorilor pe trimestrul IV al anului 

2021, respectiv octombrie - decembrie 2021; 

➢ aprobă planificarea pentru efectuarea procedurii prealabile pe trimestrul IV 

al anului 2021, respectiv octombrie - decembrie 2021. 

 

 

……………………………. 

 

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI  BUCUREŞTI 

JUDECĂTOR MIHAELA-LAURA RADU 

 

EXTRAS AL  

HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE 

AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 24 DIN 29.09.2021 

 

 

 Colegiul de Conducere al Tribunalului Bucureşti, convocat şi întrunit astăzi 

29.09.2021, are următoarea ordine de zi: 

 

5.1. Discutarea  solicitării formulate de către conducerea Secției a V-a Civile 

de a se aproba planificarea judecătorilor de permanență pentru ședințele de judecată, 

pentru perioada octombrie - decembrie 2021 

5.2. Discutarea  solicitării formulate de către conducerea Secției a V-a Civile 

de a se aproba procedura de lucru și planificarea judecătorilor și grefierilor din 

cadrul Secției a V-a Civilă a Tribunalului București pentru asigurarea permanenței 

pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor 
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măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologie și biologic, 

aferentă lunilor octombrie 2021, noiembrie 2021 și decembrie 2021 

 

…………………………. 

 

HOTĂRĂŞTE ŞI AVIZEAZĂ URMĂTOARELE ACTE: 

……………………………….. 

„………………………………..” 

 

În unanimitate, Colegiul de conducere avizează favorabil solicitarea 

formulată de către conducerea Secției a V-a Civilă și dispune următoarele: 

➢ aprobă planificarea judecătorilor de permanență pentru ședințele de 

judecată, pentru perioada octombrie - decembrie 2021; 

➢ aprobă procedura de lucru și planificarea judecătorilor și grefierilor din 

cadrul Secției a V-a Civilă a Tribunalului București pentru asigurarea 

permanenței pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 136/2020 

privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc 

epidemiologie și biologic, aferentă lunilor octombrie 2021, noiembrie 2021 și 

decembrie 2021. 

 

……………………………. 

 

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI  BUCUREŞTI 

JUDECĂTOR MIHAELA-LAURA RADU 

 

 

EXTRAS AL  

HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE 

AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 24 DIN 29.09.2021 

 

 

 Colegiul de Conducere al Tribunalului Bucureşti, convocat şi întrunit astăzi 

29.09.2021, are următoarea ordine de zi: 

 

6.1. Discutarea  solicitării formulate de către conducerea Secției a VI-a Civile 

de a se aproba propunerea de modificare a planificării judecătorilor în ședințele de 

judecată din lunile octombrie - decembrie 2021 ca urmare a titularizării doamnei 

judecător Delia Roxana Alecu pe următoarele completuri: C 31 Fond, C 31 Fond 

CC, C 31 Urgenţe OP C8A, C8ACC, C8AO, C8AOCC, C12A-Legea 207, 

C12ACC-Legea 207 C12R, C12RCC, C12RUrg, C12R Urgențe CC, astfel cum s-a 

menţionat în adresa transmisă 

6.2. Discutarea  solicitării formulate de către conducerea Secției a VI-a Civile 

de a se aproba propunerea de planificare de permanenţă a judecătorilor în şedinţele 
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de judecată şi pentru soluţionarea incidentelor procedurale aferentă lunilor 

octombrie, noiembrie și decembrie 2021 

6.3. Discutarea  solicitării formulate de către conducerea Secției a VI-a Civile 

de a se aproba propunerea de planificare de permanenţă a judecătorilor pentru 

procedura prealabilă aferentă lunilor octombrie, noiembrie și decembrie 2021 

 

…………………………. 

 

HOTĂRĂŞTE ŞI AVIZEAZĂ URMĂTOARELE ACTE: 

……………………………….. 

„………………………………..” 

În unanimitate, Colegiul de conducere avizează favorabil solicitarea 

formulată de către conducerea Secției a VI-a Civilă și dispune următoarele: 

➢ aprobă titularizarea doamnei  judecător Delia Roxana Alecu pe următoarele 

completuri: C 31 Fond, C 31 Fond CC, C 31 Urgenţe OP cu începere din 

data de 15.10.2021 în locul doamnei judecător Mădălina Iuliana Larion;  

➢ aprobă titularizarea doamnei judecător Delia Roxana Alecu (în locul doamnei 

judecător Mădălina Iuliana LARION) pe următoarele completuri cu începere 

din data de 15.10.2021: C8A, C8ACC, C8AO, C8AOCC (compunere de doi 

judecători, alături de doamna judecător Dana Petrina Păduraru, deja 

titularizată pe aceste completuri); 

➢ aprobă titularizarea doamnei judecător Delia Roxana Alecu (în locul doamnei 

judecător Mădălina Iuliana Larion) pe următoarele completuri cu începere 

din data de 15.10.2021: C12A-Legea 207, C12ACC-Legea 207 (alături de 

doamna judecător Dana Petrina Păduraru și domnul judecător Cristian 

Haraga, deja titularizați pe aceste completuri), C12R, C12RCC, C12RUrg, 

C12R Urgențe CC (alături de doamna judecător Dana Petrina Păduraru și 

domnul judecător Cristian Haraga, deja titularizați pe aceste completuri); 

➢ aprobă specializarea doamnei judecător Delia Roxana Alecu în materia 

achizițiilor publice, urmând a se completa lista judecătorilor specializați în 

această materie; 

➢ aprobă modificarea planificării judecătorilor în ședințele de judecată din 

lunile octombrie - decembrie 2021 

➢ aprobă propunerea de planificare de permanenţă a judecătorilor în şedinţele 

de judecată şi pentru soluţionarea incidentelor procedurale aferentă lunilor 

octombrie, noiembrie și decembrie 2021; 

➢ aprobă propunerea de planificare de permanenţă a judecătorilor pentru 

procedura prealabilă aferentă lunilor octombrie, noiembrie și decembrie 

2021. 

 

………………………. 

 

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI  BUCUREŞTI 
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JUDECĂTOR MIHAELA-LAURA RADU 

 

EXTRAS AL  

HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE 

AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 24 DIN 29.09.2021 

 

 

 Colegiul de Conducere al Tribunalului Bucureşti, convocat şi întrunit astăzi 

29.09.2021, are următoarea ordine de zi: 

 

7.1. Discutarea  solicitării formulate de către conducerea Secției a VII-a Civile 

de a se aproba modificarea planificării de permanență aferentă perioadei 01 

octombrie 2021 - 30 iunie 2022 pentru completul de judecată C9 cu stadiu procesual 

fond (ședință publică și cameră de consiliu) 

7.2. Discutarea  solicitării formulate de către conducerea Secției a VII-a Civile 

de a se aproba modificarea planificării de permanență aferentă perioadei 01 

octombrie 2021 - 30 iunie 2022 pentru completurile de judecată C10 și C18 cu 

stadiu procesual fond (ședință publică și cameră de consiliu) 

 

 

…………………………. 

 

HOTĂRĂŞTE ŞI AVIZEAZĂ URMĂTOARELE ACTE: 

……………………………….. 

„………………………………..” 

În unanimitate, Colegiul de conducere avizează favorabil solicitarea 

formulată de către conducerea Secției a VII-a Civilă și dispune următoarele: 

- aprobă modificarea planificării de permanență aferentă perioadei 01 

octombrie 2021 - 30 iunie 2022 pentru completul de judecată C9 cu stadiu 

procesual fond (ședință publică și cameră de consiliu); 

- aprobă modificarea planificării de permanență aferentă perioadei 01 

octombrie 2021 - 30 iunie 2022 pentru completurile de judecată C10 și C18 cu 

stadiu procesual fond (ședință publică și cameră de consiliu). 

 

………………………. 

 

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI  BUCUREŞTI 

JUDECĂTOR MIHAELA-LAURA RADU 
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EXTRAS AL  

HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE 

AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 24 DIN 29.09.2021 

 

 

 Colegiul de Conducere al Tribunalului Bucureşti, convocat şi întrunit astăzi 

29.09.2021, are următoarea ordine de zi: 

 

8. Discutarea  solicitării formulate de către conducerea Secției a VIII-a 

Conflicte de muncă şi asigurări sociale de a se aproba planificările de permanență ale 

asistenților judiciari pentru perioada octombrie-decembrie 2021 

 

…………………………. 

 

HOTĂRĂŞTE ŞI AVIZEAZĂ URMĂTOARELE ACTE: 

……………………………….. 

„………………………………..” 

În unanimitate, Colegiul de conducere avizează favorabil solicitarea 

formulată de către conducerea Secției a VIII-a Conflicte de muncă şi asigurări 

sociale și dispune următoarele: 

- aprobă  planificările de permanență cu asistenții judiciari pentru perioada 

octombrie-decembrie 2021. 

 

………………………. 

 

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI  BUCUREŞTI 

JUDECĂTOR MIHAELA-LAURA RADU 

 

EXTRAS AL  

HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE 

AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 24 DIN 29.09.2021 

 

 Colegiul de Conducere al Tribunalului Bucureşti, convocat şi întrunit astăzi 

29.09.2021, are următoarea ordine de zi: 

 

10.1. Discutarea  solicitării formulate de către conducerea Secției a IV-a Civile de a 

se aproba modificarea planificărilor judecătorilor în şedinţe de judecată și aprobarea 

planificărilor judecătorilor de permanență la ședințele de judecată pentru perioada 

octombrie – decembrie 2021 

10.2. Discutarea  solicitării formulate de către conducerea Secției a IV-a Civile de a 

se aproba planificarea judecătorilor de permanenţă pentru procedura prealabilă 

pentru perioada octombrie – decembrie 2021 
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10.3. Discutarea  solicitării formulate de către conducerea Secției a IV-a Civile de a 

se aproba schimbarea zilelor de ședință aferente completurilor Apel Recurs 10 – 

Minori și Familie, Apel  Minori şi Familie 1 -  Apel 1 Civil și F 19 începând cu 

ianuarie 2022 

10.4. Discutarea  solicitării formulate de către conducerea Secției a IV-a Civile de a 

se aproba planificările de permanență a judecătorilor în vederea soluționării cauzelor 

întemeiate pe dispoziţiile Legii nr.136/2020 

…………………………. 

 

HOTĂRĂŞTE ŞI AVIZEAZĂ URMĂTOARELE ACTE: 

 „………………………………..” 

În unanimitate, Colegiul de conducere avizează favorabil solicitarea 

formulată de către conducerea Secției a IV-a Civile și dispune următoarele: 

- aprobă modificarea planificărilor judecătorilor în şedinţe de judecată și 

aprobarea planificărilor judecătorilor de permanență la ședințele de judecată 

pentru perioada octombrie – decembrie 2021; 

- aprobă planificarea judecătorilor de permanenţă pentru procedura 

prealabilă pentru perioada octombrie – decembrie 2021; 

- aprobă schimbarea zilelor de ședință aferente completurilor Apel Recurs 10 

– Minori și Familie, Apel  Minori şi Familie 1 -  Apel 1 Civil și F 19 începând cu 

ianuarie 2022; 

- aprobă planificările de permanență a judecătorilor în vederea soluționării 

cauzelor întemeiate pe dispoziţiile Legii nr.136/2020. 

………………………. 

 

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI  BUCUREŞTI 

JUDECĂTOR MIHAELA-LAURA RADU 

 

 


