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 R O M Â N I A                

 
JUDECĂTORIA BEIUŞ                          

Sediul :   415200 Beiuş, str.Horea nr.11, Bihor 
            Telefon 0259321433;  Fax  0259321474;   e-mail    jud-beius-reg@just.ro 

Operator de date cu caracter personal 17009 
                                               COLEGIUL DE CONDUCERE   
 
 
                                                    PROCES VERBAL 
                                                 Încheiat azi , 12.03.2020 
 
                   Colegiul de Conducere al instanţei, convocat de preşedintele instanţei, potrivit 
art.19 aliniat 2 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti,cu 
următoarea ordine de zi: 
    
  1.  Adoptarea unor măsuri urgente la nivelul Judecătoriei Beiuş în vederea prevenirii şi 
răspândirii infecţiilor respiratorii cauzate de COVID-19. 
  
              Colegiul de Conducere al instanţei compus din doamna  Marta Cristina, judecător, 
preşedintele instanţei şi d-na judecător Bondar Gabriela , lipsă fiind d-na judecător Gavrilă 
Ancuţa ,în prezent în concediu medical,  în urma dezbaterii asupra punctului de la ordinea de 
zi aprobă:  
 
                                  H O T Ă R Â R E A  nr.  5/ 12.03.2020 
 
            Art. 1. Adoptă propunerea Preşedintelui Judecătoriei Beiuş privind luarea unor măsuri 
la nivelul instanţei, cu posibilitatea reevaluării ulterioare, în vederea prevenirii şi răspândirii 
infecţiilor respiratorii cauzate de COVID-19. 
            Având în vedere Hotărârea nr. 191 din data de 10 martie 2020 a Secției pentru 
judecători a Consiliului Superior al Magistraturii prin care au fost stabilite, cu caracter de 
recomandare, o serie de măsuri de organizare a activității instanțelor, în vederea prevenirii 
răspândirii la nivel național cu Coronavirus, membrii Colegiului de conducere, în majoritate, 
stabilesc că în perioada 16 martie — 30 aprilie 2020 Ia nivelul Judecătoriei Beiuş se vor 
soluționa doar cauzele urgente care au ca obiect:  
În materie penală  
-toate cauzele date în competenţa judecătorului de  drepturi şi libertăţi 
-dosarele cu persoane  private de libertate 
-măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de camera preliminară, unde nu s-au invocat 
asemenea cereri   
- amânarea executării pedepsei 
- întreruperea executării pedepsei 
- contestaţii la executarea pedepsei 
- menţinerea , înlocuirea sau încetarea măsurii internării medicale 
- contestaţie durată proces 
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- modificarea/încetarea obligaţiilor Legea 253/2013 
- redeschiderea procesului penal (la judecarea cauzei în lipsă)art.466CPP 
-prelungire măsuri educative minori 
-toate cauzele care se judecă în cameră de consiliu, fără citarea părţilor. 

În materie penală, vor fi soluționate toate cauzele în care s-au luat faţă de inculpaţi  
măsuri preventive, precum și cauzele în care există posibilitatea împlinirii termenului de 
prescripție a răspunderii penale. 
  În materia  minori şi familie:                   
-  ordonanţă preşedinţială 
-  ordin de protecţie 
-  delegare autoritate părintească 
-  toate cauzele care se judecă în cameră de consiliu, fără citarea părţilor 
 În materie civilă : 
- cereri privind ordonanţa de plată 
- cereri de suspendare a executării silite 
- suspendare provizorie 
- comisii rogatorii în cauze urgente 
- autorizare intrare în încăperi 
- cereri asociaţii ,fundaţii,sindicate; 
- sechestru asiguratoriu 
- sechestru judiciar 
- cereri cu valoare redusă 
- încuviinţare executare silită 
- alte cereri privind executarea silită 
- încuviinţarea executării silite în zile nelucrătoare 
- evacuare în temeiul titlului XI C.p.c 
- poprire asiguratorie 
- contestaţie la tergiversarea cauzei 
- recuzare executor 
- toate cauzele care se judecă în cameră de consiliu, fără citarea părţilor. 

Art. 2. Cauzele care se judecă de urgență vor fi afișate cu o zi înaintea şedinţei de 
judecată pe pagina de internet a instanței, prin grija grefierului şef și la intrarea în sediul 
Judecătoriei Beiuş, prin grija grefierilor de şedinţă. 
 Art. 3. Judecarea cauzelor urgente  aflate  pe rolul Judecătoriei Beiuş în perioada 16 
martie – 30 aprilie 2020,  se va face potrivit intervalelor orare stabilite de preşedintele 
completului de judecată şi aduse la cunoştinţa justițiabililor conform art. 2. La fixarea orelor 
se va ține seama de necesitatea alocării unui interval de timp suficient pentru aerisirea și 
igienizarea sălilor de judecată. 

Art. 4. Procedura de verificare și regularizare a cererii de chemare în judecată   se va 
desfășura în mod constant și normal în condițiile legii, urmând ca primul  termen de judecată 
să se stabilească după data de 4 mai 2020, în funcție de încărcătura fiecărui complet şi cu 
respectarea termenului rezonabil de soluţionare a cauzelor , cu excepţia cauzelor urgente 
menţionate. 

 Art.5.Toate celelalte măsuri dispuse prin Decizia nr. 4/12.03.2020 a Președintelui 
Judecătoriei Beiuş se mențin pentru perioada 12.03.2020 - 30.04.2020 inclusiv, cu 
posibilitatea reevaluării ulterioare. 
  Art.6. Prezenta hotărâre se comunică personalului instanţei , Tribunalului Bihor, 
Curţii de Apel Oradea,  Baroului Bihor, Parchetului de pe lângă Judecătoria Beiuş, Camerei 
Judeţene a Executorilor Judecătoreşti Bihor, Camerei Notarilor Publici Bihor, Ordinului 
Consilierilor Juridici Bihor,  spre informare şi se publică pe portalul Judecătoriei Beiuş. 
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              Drept pentru care a fost pronunţată prezenta hotărâre şi s-a încheiat prezentul proces 
verbal. 

          Colegiul de Conducere :  
 
                               MARTA CRISTINA ,preşedintele Judecătoriei   
 
                               BONDAR GABRIELA, judecător        


