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DECIZIE 

 
 

Începând cu data de 20.07.2020, programul de lucru cu publicul la 
Judecătoria Bolintin Vale va fi zilnic, în intervalul orar 09.00 – 12.00, acordându-
se prioritate avocaților, consilierilor juridici, consilierilor de probațiune, 
experților și interpreților desemnați în cauze. Actele de sesizare a instanței vor fi 
depuse în interiorul acestui program, cu excepția cererilor în materie penală care 
reclamă urgență. 

În perioada 01.08 – 31.08.2020 programul de lucru cu publicul la 
Judecătoria Bolintin Vale va fi în zilele de marți și joi, în intervalul orar 09.00 – 
12.00, acordându-se prioritate avocaților, consilierilor juridici, consilierilor de 
probațiune, experților și interpreților desemnați în cauze. Actele de sesizare a 
instanței vor fi depuse în interiorul acestui program, cu excepția cererilor în 
materie penală care reclamă urgență. 

În situații excepționale, în cazul în care se depun înscrisuri sau cereri în 
legătură cu cauzele aflate pe lista de ședință din ziua respectivă, se va permite 
accesul persoanelor sus-menționate și participanților la proces și în afara 
intervalelor precizate anterior. 

Transmiterea cererilor de chemare în judecată, a căilor de atac precum și 
a oricăror alte cereri adresate instanței care nu se depun direct în ședință se 
recomandă a fi realizate prin mijloace electronice. 

Depunerea de cereri sau înscrisuri la dosarul cauzei se va face cu precădere 
prin poștă sau mijloace de comunicare electronică. 

Cererile adresate instanței pentru eliberarea certificatelor, a copiilor de pe 
înscrisuri și pentru restituirea înscrisurilor originale se vor depune în principal 
prin mijloace de comunicare electronică sau prin poștă, în condiții care să asigure 
verificarea identității solicitantului fiind însoțite de documente în acest sens. 
Înscrisurile eliberate în temeiul acestor cereri se vor transmite în principal prin 
poștă sau, dacă persoana care a formulat cererea solicită, prin poșta electronică. 

 Prezenta  decizie se comunică persoanelor interesate și se va afișa, în 
extras, la ușa instanței, la compartimentele Arhivă și Registratură precum și pe 
portal.  
 

Emisă azi,  17.07.2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 


