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EXTRAS DIN 
HOTĂRÂREA NR.  5/22.07.2020 A COLEGIULUI DE CONDUCERE AL 

JUDECĂTORIEI BOLINTIN VALE 
 
 

Sesizările prevăzute de art. 16 și 17 din Legea 136/2020 vor fi înregistrate ca cereri având ca 

obiect ”anulare act – sesizare Legea 136/2020 ” urmând a fi specificat expres numărul deciziei.  

Soluționarea cauzelor având ca având ca obiect ”anulare act – sesizare Legea 136/2020 ” va 

fi făcută de către toate completele care funcţionează în cadrul Judecătoriei Bolintin Vale, urmând a fi 

repartizate manual conform planificării de permanență ce va fi identică cu planificarea întocmită 

pentru judecătorul de drepturi și libertăți. 

Se aprobă, în unanimitate, planificarea de permanență pentru judecătorii ce vor soluționa 

cauzele având ca având ca obiect ”anulare act – sesizare Legea 136/2020 ” - identică cu planificarea 

de permanență pentru judecătorul de drepturi și libertăți (conform Anexei 1. pentru fiecare săptămână, 

cu judecători și grefieri). 

Față de dispozțiile art. 16 alin. 7 și art. 17 alin. 10 din Legea nr. 136/2020 potrivit cărora 

″(…) înregistrare acțiunii se realizează în format și prin mijloace electronice″ pentru primirea cererilor  

având ca obiect ”anulare act – sesizare Legea 136/2020 ” vor fi configurate exclusiv o adresă de e-

mail (sesizari136-judbol@just.ro  și un număr de telefon (0787576671 prin aplicația WhatsApp) 

dedicate acestor cereri pentru a se putea verifica primirea acțiunilor și în afara programului de lucru 

sau în zilele nelucrătoare. Verificarea e-mailului și a aplicației WhatsApp în afara programului de 

lucru sau în zilele nelucrătoare se va face de președintele instanței și grefierul-șef, urmând a fi anunțat 

de îndată judecătorul de permanență pentru a se putea respecta termenele de soluționare prev. de art. 

16 și 17 din Legea nr. 136/2020. 

Cererile având ca obiect ”anulare act – sesizare Legea 136/2020 ” ce se depun după ora 

16.00, atât în zilele lucrătoare cât și în cele nelucrătoare, se vor înregistra și repartiza a doua zi, 

titularul completului căruia îi vor fi repartizate, urmând a lua măsurile necesare pentru soluționarea 

acestora cu respectarea termenelor prev. de art. 16 și 17 din legea nr. 136/2020. 

Cererile având ca obiect ”anulare act – sesizare Legea 136/2020 ” ce se depun în zilele 

nelucrătoare până în ora 16.00 se vor înregistra și repartiza deîndată, titularul completului căruia îi vor 

fi repartizate, urmând a lua măsurile necesare pentru soluționarea acestora cu respectarea termenelor 

prev. de art. 16 și 17 din legea nr. 136/2020. 

În toate situațiile, indiferent de momentul înregistrării și repartizării, termenele de 24 și 40 de 

ore prevăzute de art. 16 și respectiv art. 17 din Legea nr. 136/2020 se vor calcula de la momentul 

sesizării efective a instanței, cauzele urmând a fi soluționate de completul din planificarea de 

permanență de la momentul sesizării. 

Înregistrarea și repartizarea cererilor având ca obiect ”anulare act – sesizare Legea 136/2020 

” în zilele nelucrătoare se va efectua de către grefierii cu atribuții în acest sens conform planificării 

prevăzute în Anexa 2. 
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În cazul în care vor exista totuși cereri având ca obiect ”anulare act – sesizare Legea 

136/2020 ” trimise prin fax acestea vor fi înregistrate și repartizate după cum urmează: 

- cererile primite în zilele de luni până vineri, în intervalul orar 08.00 – 16.00 vor fi 

înregistrate și repartizate, conform mențiunilor anterioare, în aceeași zi; 

- cererile primite în zilele de luni până vineri, după ora 16.00 vor fi înregistrate și 

repartizate, conform mențiunilor anterioare, a doua zi, la prima oră; 

- cererile primite în zilele nelucrătoare vor fi înregistrate și repartizate fie în ziua respectivă 

(cele primite până în ora 16.00), fie a doua zi (cele primite după ora 16.00) cu condiția ca 

în prealabil să fie înștiințat grefierul de permanență la numărul de telefon 0787576671 

despre trimiterea faxului; 

Pe portalul Judecătoriei Bolintin Vale și la ușa instanței se va afișa adresa de e-mail și 

numărul de telefon la care vor fi transmise în format electronic (e-mail/aplicația WhatsApp) sesizările 

prevăzute de art. 16 și 17 din Legea 136/2020 urmând a fi înștiințați jandarmii ce asigura paza la 

Judecătoria Bolintin Vale să anunțe grefierul stabilit în planificarea de permanență în cazul în care 

există persoane care doresc să depună, personal sau prin reprezentant legal ori convențional, cereri în 

temeiul Legii nr. 136/2020. Accesul persoanelor care doresc să depună astfel de cereri nu este permis 

în incinta Judecătoriei Bolintin vale.  

 
Prezenta hotărâre va fi comunicată judecătorilor şi personalului auxiliar din cadrul 

Judecătoriei Bolintin Vale, Baroului Giurgiu și Direcției de Sănătate Publică Giurgiu, un 
extras al acesteia urmând fi publicat pe portalul Judecătoriei Bolintin Vale și afișat la ușa 
instanței. 

 
 

    
 


