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EXTRAS AL  

HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE 

AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 19 DIN 01.09.2021 

 

 

 Colegiul de Conducere al Tribunalului Bucureşti, convocat şi întrunit 

astăzi 01.09.2021, are următoarea ordine de zi: 

 

3.1. Discutarea solicitării formulate de conducerea Secţiei a III-a 

Civilă de a se aproba modificarea planificării judecătorilor în ședințele de 

judecată în perioada 06 septembrie 2021 - decembrie 2021 

3.2. Discutarea solicitării formulate de conducerea Secţiei a III-a 

Civilă de a se aproba modificarea planificării de permanență a judecătorilor 

începând cu data de 06 septembrie 2021 

3.3. Discutarea solicitării formulate de conducerea Secţiei a III-a 

Civilă de a se aproba modificarea planificării de permanență a judecătorilor, 

grefierilor de ședință și a grefierilor cu atribuții la compartimentul Arhivă 

pentru efectuarea procedurii prealabile, începând cu data de 06 septembrie 

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  planificarea judecătorilor în ședințele de judecată în perioada 06 

septembrie 2021 - decembrie 2021 

- aprobă planificarea de permanență a judecătorilor începând cu data de 06 

septembrie 2021 

- aprobă planificarea de permanență a judecătorilor, grefierilor de ședință 

și a grefierilor cu atribuții la compartimentul Arhivă pentru efectuarea 

procedurii prealabile, începând cu data de 06 septembrie 2021. 

 Se comunică secţiei şi Departamentului IT pentru implementare.  

……………………………. 

 

 

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI  BUCUREŞTI 

JUDECĂTOR MIHAELA-LAURA RADU 
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EXTRAS AL  

HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE 

AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 19 DIN 01.09.2021 

 

 

 Colegiul de Conducere al Tribunalului Bucureşti, convocat şi întrunit 

astăzi 01.09.2021, are următoarea ordine de zi: 

 

4.1. Discutarea solicitării formulate de conducerea Secţiei a VI -a 

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

ședințele de judecată din lunile septembrie - decembrie 2021 

4.2. Discutarea solicitării formulate de conducerea Secţiei a VI -a 

Civilă de a se aproba propunerea de modificare a planificării de permanență 

a judecătorilor în ședințele de judecată și pentru soluționarea incidentelor 

procedurale aferentă lunii septembrie 2021 

4.3. Discutarea solicitării formulate de conducerea Secţiei a VI -a 

Civilă de a se aproba propunerea de modificare a planificării de permanență 

a judecătorilor pentru procedura prealabilă aferentă lunii septembrie 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  propunerea de modificare a planificării judecătorilor în ședințele 

de judecată din lunile septembrie - decembrie 2021; 

- aprobă propunerea de modificare a planificării de permanență a 

judecătorilor în ședințele de judecată și pentru soluționarea incidentelor 

procedurale aferentă lunii septembrie 2021; 

- aprobă propunerea de modificare a planificării de permanență a 

judecătorilor pentru procedura prealabilă aferentă lunii septembrie 2021; 

- aprobă specializarea doamnei judecător Irina Stoian în materia 

achiziţiilor publice. 

 

Se comunică secţiei, Biroului personal pentru formaltăţile legale şi 

Departamentului IT pentru implementare. 

……………………………. 

 

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI  BUCUREŞTI 

JUDECĂTOR MIHAELA-LAURA RADU 
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EXTRAS AL  

HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE 

AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 19 DIN 01.09.2021 

 

 

 Colegiul de Conducere al Tribunalului Bucureşti, convocat şi întrunit 

astăzi 01.09.2021, are următoarea ordine de zi: 

 

7. Discutarea solicitării formulate de conducerea Secţiei a V -a Civilă 

de a se aproba modificarea planificării judecătorilor în şedinţele de judecată 

şi de permanenţă, precum şi procedura prealabilă pentru  luna septembrie 

2021,  astfel cum s-a solicitat în adresa transmisă 

……………………………. 

 

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  propunerea de modificare a planificării judecătorilor în şedinţele 

de judecată şi de permanenţă, precum şi procedura prealabilă pentru  luna 

septembrie 2021. 

 Se comunică secţiei şi Departamentului IT pentru implementare.  

……………………………. 

 

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI  BUCUREŞTI 

JUDECĂTOR MIHAELA-LAURA RADU 

 


