
 
R O M Â N I A  

JUDECĂTORIA ALEŞD 

JUDEŢUL BIHOR 

 

      DECIZIA NR. 7/2020 

              din data de 13.03.2020 

 

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, 

 

D I S P U N E : 

 

Se modifică şi se completează Decizia nr. 6/2020 din data de 11.03.2020 a 
Preşedintelui Judecătoriei Aleşd, după cum urmează:  

Începând cu data de 16 martie 2020 se suspendă activitatea cu publicul la 
Compartimentele Arhivă şi Registratură, 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, în 
perioada 16.03.2020-04.05.2020. 

În perioada 16.03.2020-04.05.2020, se vor soluţiona următoarele cauze: 

a) În materie penală: 

- cauzele penale cu arestaţi preventiv,  

- cauzele având ca obiect verificare/luare măsuri preventive,  

- cauzele în care există posibilitatea împlinirii termenului de prescripţie a 
răspunderii penale,  

- cauzele de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi,  

- cererile de amânare şi întrerupere a executării pedepsei închisorii,  



- propunerile de liberare condiţionată, 

- cauze care se judecă fără citarea părţilor. 

- alte cauze urgente potrivit dispoziţiilor legale; 

 

b) În materie civilă:  

- cererile având ca obiect ordin de protecţie,  

- curatelă,  

- tutelă,  

- cererile având ca obiect evacuarea, în baza titlului XI din Codul de 
procedură civilă, 

- cererile având ca obiect internare medicală nevoluntară,  

- ordonanţă preşedinţială,  

- poprire asiguratorie,  

- sechestru asigurator,  

- sechestru judiciar,  

- cererile având ca obiect suspendarea executării silite, în cazurile în care 
legea nu permite suspendarea provizorie a executării silite,  

- suspendare provizorie executare silită,  

- cererile având ca obiect asigurarea dovezilor,  

- încuviinţare executare silită, 

- ajutor public judiciar,  

- reexaminare ajutor public judiciar,  

- reexaminare taxă judiciară de timbru,  

- reexaminare anulare cerere,  

- alte cauze care se judecă fără citarea părţilor. 

- alte cauze urgente potrivit dispoziţiilor legale. 

În cauzele aflate pe rolul Judecătoriei Aleşd, în perioada 16 martie 2020-04 
mai 2020, cu respectarea termenului rezonabil de soluţionare a cauzelor, se va fixa 
primul termen de judecată începând cu luna mai 2020 sau, după caz, se va proceda 
la preschimbarea termenelor de judecată acordate în lunile martie-aprilie, pentru o 
dată ulterioară, cu înştiinţarea în timp util a părţilor şi participanţilor. 



Permiterea accesului publicului in instanţă doar pentru cauzele care se vor 

soluţiona în această perioadă, conform prezentei decizii. 

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  
 

 
 
 
 
 
 
 


