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EXTRAS DIN HOTĂRÂREA NR. 14/9 noiembrie 2015 

 

La convocarea preşedintelui Tribunalului Bistriţa-Năsăud, în conformitate cu 

dispoziţiile art. 22 şi următoarele din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor 

judecătoreşti aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

387/2005, Colegiul de Conducere al Tribunalului Bistriţa-Năsăud s-a întrunit pentru a 

dezbate ordinea de zi înscrisă în convocator. 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

În urma discuţiilor purtate pe marginea problemelor ce au făcut obiectul 

ordinei de zi, colegiul de conducere, cu unanimitate de voturi, în baza art. 41 aliniatul 

1 şi art. 49 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, raportat la art. 22 

din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

………………………………………………………………………………………… 

 

Art. 1 – Se aprobă următoarele planificări la Secţia I civilă: Compunerea 

completelor de judecată. Numerotare. 2016; Planificarea şedinţelor de judecată pentru 

perioada ianuarie 2016 – iunie 2016; Planificarea asistenţilor judiciari în şedinţele de 

judecată pentru perioada ianuarie 2016 – iunie 2016; Planificarea de permanenţă a 

judecătorilor pentru perioada ianuarie 2016 – iunie 2016; Planificarea de permanenţă 

pentru soluţionarea de judecătorii specializaţi în judecarea litigiilor în materia 

protecţiei copilului a ordonanţelor preşedinţiale formulate în baza art. 125 alin. 5 din 

Legea nr. 272/2004 pentru perioada ianuarie 2016 – iunie 2016. 

 

Art. 2 – Se aprobă următoarele planificări la Secţia penală: Numerotarea şi 

componenţa completelor de judecată pentru anul 2016; Planificarea şedinţelor de 

judecată pentru perioada ianuarie 2016 – iunie 2016; Planificarea judecătorilor ce 

asigură permanenţa inclusiv judecarea măsurilor preventive în perioada 4 ianuarie 

2016 – 3 iulie 2016. 

 

………………………………………………………………………………………… 
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