
 

EXTRAS AL  

HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE 

AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 6 DIN 25.02.2021 

 

 

 Colegiul de Conducere al Tribunalului Bucureşti, convocat şi întrunit astăzi 25.02.2021, are 

următoarea ordine de zi: 

(.......) 

3.1. Discutarea solicitării formulate de către Conducerea Secției a IV-a Civilă de modificare a 

planificărilor de ședință a judecătorilor pentru lunile martie-decembrie 2021 

3.2. Discutarea solicitării formulate de către Conducerea Secției a IV-a Civilă de modificare a 

planificărilor de permanență a judecătorilor în ședințe de judecată pentru luna martie 2021 

3.3. Discutarea solicitării formulate de către Conducerea Secției a IV-a Civilă de modificarea 

planificărilor judecătorilor la procedura prealabilă pentru luna martie 2021  

(......) 

……………………………. 

 

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:  

- Se aprobă modificarea planificărilor de ședință a judecătorilor pentru lunile martie -  decembrie 

2021; 

- Se aprobă modificarea planificărilor de permanență a judecătorilor în ședințe de judecată pentru 

luna martie 2021; 

- Se aprobă modificarea planificărilor judecătorilor la procedura prealabilă pentru luna martie 

2021. 

(.........) 

Se comunică secției pentru implementare, Departamentului IT pentru monitorizarea implementării 

şi Biroului Personal.  

……………………………. 

 

 

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI  BUCUREŞTI 

JUDECĂTOR MIHAELA-LAURA RADU 
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EXTRAS AL  

HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE 

AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 6 DIN 25.02.2021 

 

 

 Colegiul de Conducere al Tribunalului Bucureşti, convocat şi întrunit astăzi 25.02.2021, are 

următoarea ordine de zi: 

 

10.1. Discutarea solicitării formulate de către Conducerea Secției a VIII-a Conflicte de muncă şi 

asigurări sociale de modificare a planificării de permanenţă cu asistenţii judiciari pentru luna martie 

2021-30.06.2021, având în vedere aprobarea schimbării zilei de şedinţă a completului C21 începând 

cu data de 01.03.2021 conform HCC nr.3/15.01.2021 

10.2. Discutarea solicitării formulate de către Conducerea Secției a VIII-a Conflicte de muncă şi 

asigurări sociale de aprobare planificărilor de permanenţă cu judecătorii pentru perioada 01.04.2021-

30.06.2021 

10.3. Discutarea solicitării formulate de către Conducerea Secției a VIII-a Conflicte de muncă şi 

asigurări sociale de aprobarea planificării de permanenţă pentru procedura prealabilă cu judecătorii 

pentru perioada 01.04.2021-30.06.2021 

 

.……………………………. 

 

HOTĂRĂŞTE ŞI AVIZEAZĂ URMĂTOARELE ACTE: 

……………………………….. 

 

 

În unanimitate, Colegiul de Conducere avizează favorabil solicitarea formulată de către 

Secției a VIII-a Conflicte de muncă şi asigurări sociale și dispune următoarele:  

-  se aprobă modificarea planificării de permanență cu asistenții judiciari pentru luna martie 

2021-30.06.2021, având în vedere aprobarea schimbării zilei de ședință a completului C21 

începând cu data de 01.03.2021 conform HCC nr.3/15.01.2021 

- se aprobă modificarea planificărilor de permanență cu judecătorii pentru perioada 

01.04.2021-30.06.2021 

- se aprobă modificarea planificării de permanență pentru procedura prealabilă cu 

judecătorii pentru perioada 01.04.2021-30.06.2021 

Se comunică secției pentru implementare şi Departamentului IT pentru monitorizarea 

implementării. 

 

.……………………………. 

 

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI  BUCUREŞTI 

JUDECĂTOR MIHAELA-LAURA RADU 

 

 


