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EXTRAS AL  

HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE 

AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 29 DIN 09.11.2021 

 

 

 Colegiul de Conducere al Tribunalului Bucureşti, convocat şi întrunit 

astăzi 09.11.2021, are următoarea ordine de zi: 

 

1.3. Discutarea  solicitării formulate de către conducerea Secției I 

Penale de a se aproba modificarea planificării de permanență aferentă lunii 

noiembrie 2021 

 

 

……………………………. 

 

HOTĂRĂŞTE ŞI AVIZEAZĂ URMĂTOARELE ACTE: 

 

……………………………….. 

„………………………………..” 

 

În unanimitate, Colegiul de conducere avizează favorabil solicitarea 

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

➢ aprobă modificarea planificării de permanență aferentă lunii 

noiembrie 2021. 

Se comunică secţiei şi Departamentului IT pentru monitorizarea 

implementării.  

 

……………………………. 

 

 

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI  BUCUREŞTI 

JUDECĂTOR MIHAELA-LAURA RADU 

 

EXTRAS AL  

HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE 

AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 29 DIN 09.11.2021 

 

 

 Colegiul de Conducere al Tribunalului Bucureşti, convocat şi întrunit 

astăzi 09.11.2021, are următoarea ordine de zi: 
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2.1. Discutarea  solicitării formulate de către conducerea Secției a II-a 

Contencios administrativ şi fiscal de a se aproba planificarea judecătorilor în 

şedinţele de judecată pentru luna februarie 2022 

 

 

……………………………. 

 

HOTĂRĂŞTE ŞI AVIZEAZĂ URMĂTOARELE ACTE: 

 

……………………………….. 

„………………………………..” 

În unanimitate, Colegiul de conducere avizează favorabil solicitarea 

formulată de către conducerea Secţiei a II-a Contencios administrativ şi 

fiscal și dispune următoarele:  

➢ aprobă planificarea judecătorilor în şedinţele de judecată 

pentru luna februarie 2022. 

Se comunică secţiei şi Departamentului IT.  

 

……………………………. 

 

 

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI  BUCUREŞTI 

JUDECĂTOR MIHAELA-LAURA RADU 

 

 

EXTRAS AL  

HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE 

AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 29 DIN 09.11.2021 

 

 

 Colegiul de Conducere al Tribunalului Bucureşti, convocat şi întrunit 

astăzi 09.11.2021, are următoarea ordine de zi: 

 

3.1. Discutarea  solicitării formulate de către conducerea Secției a IV-

a Civilă de a se aproba planificarea judecătorilor în şedinţele de judecată, 

planificările de permanenţă a judecătorilor pentru şedinţele de judecată şi 

planificarea şi planificarea de permanență a judecătorilor la procedura 

prealabilă potrivit NCPC pentru trimestrul I 2022 (lunile ianuarie - martie), 

planificarea de permanentă a judecătorilor în vederea soluționării cauzelor 

formulate în baza Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în 

domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic şi biologic, 

aferente perioadei ianuarie – martie 2022 
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……………………………. 

HOTĂRĂŞTE ŞI AVIZEAZĂ URMĂTOARELE ACTE: 

……………………………….. 

„………………………………..” 

În unanimitate, Colegiul de conducere avizează favorabil solicitarea 

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

➢ aprobă planificarea judecătorilor în ședințele de judecată pentru 

lunile ianuarie - martie 2022; 

➢ aprobă planificarea de permanență a judecătorilor pentru ședințele 

de judecată și planificarea de permanență a judecătorilor la 

procedura prealabilă potrivit NCPC pentru trimestrul I 2022 (lunile 

ianuarie - martie); 

➢ aprobă planificarea de permanenţă a judecătorilor în vederea 

soluționării cauzelor formulate în baza Legii nr.136/2020 privind 

instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc 

epidemiologie și biologic aferentă perioadei ianuarie - martie 2022. 

 

Se comunică secţiei şi Departamentului IT. 

……………………………. 

 

 

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI  BUCUREŞTI 

JUDECĂTOR MIHAELA-LAURA RADU 

 

EXTRAS AL  

HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE 

AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 29 DIN 09.11.2021 

 

 

 Colegiul de Conducere al Tribunalului Bucureşti, convocat şi întrunit 

astăzi 09.11.2021, are următoarea ordine de zi: 

 

3.2.  Discutarea  solicitării formulate de către conducerea Secției a IV-

a Civilă de a se aproba modificarea, începând cu data de 03.01.2022, a 

compunerii următoarelor completuri de judecată: Apel Recurs 2 – Minori şi 

familie (cu toate completurile asociate acestuia), Apel Recurs 10 – Minori şi 

familie (cu toate completurile asociate acestuia), Apel Recurs 11 – Minori şi 

familie (cu toate completurile asociate acestuia), Apel Recurs 13 – Minori şi 

familie (cu toate completurile asociate acestuia), Apel Recurs 14 – Minori şi 

familie (cu toate completurile asociate acestuia), cu solicitarea ca acestea să 

aibă componența care se detaliază în adresa transmisă  
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……………………………. 

HOTĂRĂŞTE ŞI AVIZEAZĂ URMĂTOARELE ACTE: 

……………………………….. 

„………………………………..” 

În unanimitate, Colegiul de conducere avizează favorabil solicitarea 

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

➢ aprobă componenţa completului cu indicativul Apel Recurs 2- Minori 

și familie (cu toate completurile asociate acestuia), respectiv: 

judecător Mazilu Gabriela Cristina, judecător Oprea Marin, 

judecător Dorobanțu Alexandra Maria;  

➢ aprobă componenţa completului cu indicativul Apel Recurs 10 - 

Minori și familie (cu toate completurile asociate acestuia), care va 

avea componența: judecător Dorobanțu Alexandra Maria, judecător 

Panțuru Cătălin, judecător Viorel Georgeana; 

➢ aprobă componenţa completului cu indicativul Apel Recurs 11 - 

Minori și familie (cu toate completurile asociate acestuia), care va 

avea componența: judecător Bîrlog Mădălina, judecător Vasile 

Roxana luliana, judecător Anghelescu Carla Alexandra;  

➢ aprobă componenţa completului cu indicativul Apel Recurs 13 

Minori ;și familie (cu toate completurile asociate acestuia), care va 

avea componența: judecător Oprea Marin, judecător Mazilu Gabriela 

Cristina, judecător Frunză Lucia Ioana; 

➢ aprobă componenţa completului cu indicativul Apel Recurs 14 - 

Minori și familie (cu toate completurile asociate acestuia), care va 

avea componența: judecător Frunză Lucia Ioana, judecător 

Anghelescu Carla Alexandra, judecător Niculae Rodica. 

Se comunică secţiei şi Departametului IT pentru monitorizarea 

implementării.  

 

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI  BUCUREŞTI 

JUDECĂTOR MIHAELA-LAURA RADU 

 

EXTRAS AL  

HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE 

AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 29 DIN 09.11.2021 

 

 

 Colegiul de Conducere al Tribunalului Bucureşti, convocat şi întrunit 

astăzi 09.11.2021, are următoarea ordine de zi: 

 

3.3. Discutarea  solicitării formulate de către conducerea Secției a IV-

a Civilă de a se aproba mutarea completului Apel Recurs 17 – Minori şi 
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familie din sala de şedinţă 231 (sală fără aerisire naturală) în sala de şedinţă 

247 (sală de şedinţă cu aerisire naturală) începând cu luna februarie 2022 

 

 

 

……………………………. 

HOTĂRĂŞTE ŞI AVIZEAZĂ URMĂTOARELE ACTE: 

……………………………….. 

„………………………………..” 

În unanimitate, Colegiul de conducere avizează favorabil solicitarea 

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

➢ aprobă mutarea completului Apel Recurs 17 – Minori şi familie 

din sala de şedinţă 231 (sală fără aerisire naturală) în sala de 

şedinţă 247 (sală de şedinţă cu aerisire naturală) începând cu 

luna februarie 2022. 

Se comunică secţiei şi Departamentului IT pentru monitorizarea 

implementării.  

 

 

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI  BUCUREŞTI 

JUDECĂTOR MIHAELA-LAURA RADU 

 

EXTRAS AL  

HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE 

AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 29 DIN 09.11.2021 

 

 

 Colegiul de Conducere al Tribunalului Bucureşti, convocat şi întrunit 

astăzi 09.11.2021, are următoarea ordine de zi: 

 

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

Conflicte de muncă şi asigurări sociale de a se aproba propunerile privind 

planificarea pentru şedinţele de judecată în lunile ianuarie – martie 2022, 

planificările de permanență ale judecătorilor pentru şedinţele de judecată şi 

procedură prealabilă pentru luna ianuarie 2022 şi planificarea de permanenţă 

a asistenţilor judiciari pentru luna ianuarie 2022 

 

 

……………………………. 

HOTĂRĂŞTE ŞI AVIZEAZĂ URMĂTOARELE ACTE: 

……………………………….. 

„………………………………..” 
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În unanimitate, Colegiul de conducere avizează favorabil solicitarea 

formulată de către conducerea Secţiei a VIII-a Conflicte de muncă şi 

asigurări sociale și dispune următoarele:  

➢ aprobă propunerile privind planificarea pentru şedinţele de 

judecată în lunile ianuarie – martie 2022; 

➢ aprobă  planificările de permanență ale judecătorilor pentru 

şedinţele de judecată şi procedură prealabilă pentru luna 

ianuarie 2022; 

➢ aprobă planificarea de permanenţă a asistenţilor judiciari 

pentru luna ianuarie 2022. 

Se comunică secţiei şi Departamentului IT pentru monitorizarea 

implementării.  

 

 

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI  BUCUREŞTI 

JUDECĂTOR MIHAELA-LAURA RADU 

 


