
 

EXTRAS AL  

HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE 

AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 5 DIN 12.02.2021 

 

 

 

 Colegiul de Conducere al Tribunalului Bucureşti, convocat şi întrunit 

astăzi 12.02.2021, are următoarea ordine de zi: 

 

„………….” 

2.8. Discutarea solicitării formulate de către Conducerea Secţiei I Penale de a 

se aproba modificarea planificării de ședință și permanență aferente lunilor 

februarie - martie 2021 

 

……………………………. 

 

HOTĂRĂŞTE ŞI AVIZEAZĂ URMĂTOARELE ACTE: 

 

……………………………….. 

 

 

 

„………..” 

II. În unanimitate, Colegiul de Conducere avizează favorabil 

solicitările formulate de către Conducerea Secţiei I Penale şi dispune 

următoarele:  

„………..” 

Se aprobă modificarea planificării de ședință și permanență aferente 

lunilor februarie - martie 2021, aşa cum au fost întocmite de către 

Conducerea Secţiei I Penale.  

„………..” 

 

 

……………………………. 

 

 

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI  BUCUREŞTI 

JUDECĂTOR MIHAELA-LAURA RADU 
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EXTRAS AL  

HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE 

AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 5 DIN 12.02.2021 

 

 

 Colegiul de Conducere al Tribunalului Bucureşti, convocat şi întrunit astăzi 

12.02.2021, are următoarea ordine de zi: 

 

4.1. Discutarea solicitării formulate de către Conducerea Secţiei a II-a de Contencios 

Administrativ şi Fiscal de a se aproba planificarea judecătorilor în şedinţele de judecată 

pentru perioada februarie-decembrie 2021, modificată (….) 

 

……………………………. 

 

HOTĂRĂŞTE ŞI AVIZEAZĂ URMĂTOARELE ACTE: 

 

……………………………….. 

 

 

 „…………” 

 

 VIII. În unanimitate, Colegiul de Conducere avizează favorabil solicitarea 

formulată de către Conducerea Secţiei a II-a de Contencios Administrativ şi Fiscal de a se 

aproba planificarea judecătorilor în şedinţele de judecată pentru perioada februarie-

decembrie 2021, modificată(….) şi dispune următoarele:  

 

Se aprobă, (….) planificarea judecătorilor în şedinţele de judecată pentru perioada 

februarie-decembrie 2021, modificată,  (….) întocmite de către Conducerea Secţiei a II-a 

de Contencios Administrativ şi Fiscal. 

 

 

……………………………. 

 

 

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI  BUCUREŞTI 

JUDECĂTOR MIHAELA-LAURA RADU 
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EXTRAS AL  

HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE 

AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 5 DIN 12.02.2021 

 

 

 Colegiul de Conducere al Tribunalului Bucureşti, convocat şi întrunit 

astăzi 12.02.2021, are următoarea ordine de zi: 

 

5. Discutarea solicitării formulate de către Conducerea Secţiei a III-a Civile 

de a se aproba modificarea planificării privind efectuarea procedurii prealabile 

pentru perioada februarie – martie 2021, în ceea ce priveşte desemnarea 

grefierilor  

 

……………………………. 

 

HOTĂRĂŞTE ŞI AVIZEAZĂ URMĂTOARELE ACTE: 

 

……………………………….. 

 

 

În unanimitate, Colegiul de Conducere avizează favorabil solicitările 

Conducerii Secției a III-a Civile cu amendamentele formulate în timpul 

ședinței și dispune următoarele:  

Se validează modificarea planificării privind efectuarea procedurii 

prealabile pentru perioada 01.02.2021 – 11.02.2021, în ceea ce privește 

desemnarea grefierilor pe completurile de judecată, așa cum s-a întocmit de 

către Conducerea Secției a III-a Civile.  

 Se aprobă modificarea planificării privind efectuarea procedurii 

prealabile pentru perioada 12.02.2021 – martie 2021, în ceea ce privește 

desemnarea grefierilor pe completurile de judecată, așa cum s-a întocmit de 

către Conducerea Secției a III-a Civile.  

 

 

……………………………. 

 

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI  BUCUREŞTI 

JUDECĂTOR MIHAELA-LAURA RADU 
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EXTRAS AL  

HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE 

AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 5 DIN 12.02.2021 

 

 

 Colegiul de Conducere al Tribunalului Bucureşti, convocat şi întrunit 

astăzi 12.02.2021, are următoarea ordine de zi: 

 

6.1. Discutarea solicitării formulate de către Conducerea Secţiei a IV-a Civile 

de a se aproba modificarea planificărilor de şedinţă a judecătorilor pentru 

lunile februarie – decembrie 2021 

„……….” 

 

……………………………. 

 

HOTĂRĂŞTE ŞI AVIZEAZĂ URMĂTOARELE ACTE: 

 

……………………………….. 

 

 

 În unanimitate, Colegiul de Conducere avizează favorabil solicitările 

Conducerii Secţiei a IV-a Civile, cu amendamentele formulate în timpul 

şedinţei şi dispune următoarele:  

 Se aprobă modificarea planificărilor de ședință a judecătorilor 

începând cu prima zi lucrătoare prezentei şedinţe, respectiv pentru perioada 

15.02.2021 – decembrie 2021, aşa cum au fost întocmite de către Conducerea 

Secţiei a IV-a Civile.  

 „……..” 

 

 

……………………………. 

 

 

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI  BUCUREŞTI 

JUDECĂTOR MIHAELA-LAURA RADU 
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