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R O M Â N I A  

JUDECĂTORIA ALEŞD 

JUDEŢUL BIHOR 

 

      DECIZIA NR. 9/2020 

              din data de 30.04.2020 

 

În baza art. 13 din Regulamentul de ordine interioară a instanţelor 
judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.1375 din data de 17 decembrie 2015, cu modificările şi completările 
ulterioare şi art.49 alin.2 indice 1 din Legea nr.304/2004, 

Având în vedere Hotărârea nr. 1/2020 din data de 11.03.2020 a Adunării 
Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Aleşd, preşedintele instanţei, 

Având în vedere Hotărârea nr. 192/2020 din data de 12.03.2020 a 
Consiliului Superior al Magistraturii - Secţia pentru judecători, 

Având în vedere Hotărârea nr. 417/2020 din data de 24.03.2020 a 
Consiliului Superior al Magistraturii - Secţia pentru judecători, 

Având în vedere Decretul Preşedintelui României nr. 240/2020 din 
14.04.2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, 

 

D I S P U N E : 

 

Pe toată durata stării de urgenţă se suspendă programul cu publicul la 
Compartimentele Arhivă, Registratură şi Biroul de informare şi relaţii cu 
publicul, urmând ca cererile şi celelalte acte de procedură să fie transmise de 
justiţiabili prin e-mail la adresa: jud-alesd-reg@just.ro, fax 0259/341795, 
0359/800014, sau prin serviciul poştal/curierat. 

Pe durata stării de urgenţă vor fi soluţionate doar cauzele cuprinse în 
Anexa la Hotărârea nr. 11/2020 din data de 23.04.2020 a Colegiului de 
Conducere din cadrul Curţii de Apel Oradea, hotărâre postată pe pagina de 
intranet a instanţei la interfaţa „acasă”. 

În perioada menţionată vor avea acces în sediul instanţei doar persoanele 
implicate în cauzele care se judecă cu caracter excepţional. 
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Jandarmii au obligaţia de a întreba fiecare persoană care solicită accesul în 
clădirea instanţei pentru a participa la şedinţa de judecată dacă se află în una din 
următoarele situaţii: 

a) are simptome specifice infecţiei respiratorii sau stare generală alterată; 

b) a călătorit în una sau mai multe din zonele geografice de risc ale 
infecţiei cu coronavirus, în ultimele 14 zile anterior prezentării la 
instanţă; 

c) a intrat în contact, în ultimele 14 zile anterior prezentării la instanţă, cu 
o persoană sau cu persoane care au fost diagnosticate sau prezintă 
suspiciuni de infectare cu virusul COVID-19 sau se află ori s-au aflat 
în carantină/izolare/autoizolare. 

În acest sens, fiecare persoană va completa o declaraţie pe proprie 
răspundere.   

Prezenta decizie se va comunica, sub semnătură întregului personal al 
Judecătoriei Aleşd, va fi publicată pe pagina de intranet a Judecătoriei Aleşd şi 
se va transmite Baroului de Avocaţi Bihor, Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Aleşd şi Penitenciarului Oradea. 

 

                              PREŞEDINTELE INSTANŢEI 

                     CIPLEU ANCA  
 

 

 


