ROMÂNIA

CURTEA DE APEL BRAŞOV
Colegiul de conducere

H O T Ă R Â R E A nr. 42
emisă astăzi, 24 aprilie 2020
Colegiul de conducere al Curţii de Apel Braşov, convocat şi întrunit în şedinţa din 24
aprilie 2020 în conformitate cu dispoziţiile art. 7 alin. 1 lit. q şi art. 23 din Regulamentul de
ordine interioară al instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 1375/2015,
Văzând adresa nr. 7050/22.04.2020 a Consiliului Superior al Magistraturii prin care se
comunică faptul că, dintr-o eroare materială, cauzele având ca obiect suspendare executare silită
nu au fost prevăzute şi la art. 1 lit. a din Hotărârea C.S.M. nr. 417/2020 privind stabilirea
cauzelor care se judecă pe durata stării de urgenţă, la activitatea de judecată a judecătoriilor,
acestea regăsindu-se doar la art. 1 lit. b - activitatea de judecată a tribunalelor,
În temeiul prevederilor art. 19 alin. 1 lit. o din Regulamentul de ordine interioară al
instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1375/2015,
Colegiul de conducere al Curţii de Apel Braşov, cu unanimitate de voturi,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Hotărârea colegiului de conducere nr. 41 din 15 aprilie 2020 adoptată în aplicarea
dispoziţiilor art. 63 şi 64 din Decretul Preşedintelui României nr. 240/14.04.2020 privind
prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi având în vedere Hotărârea nr. 417/
24.03.2020 a Consiliului Superior al Magistraturii – Secţia pentru judecători, privind stabilirea
cauzelor care se judecă pe durata stării de urgenţă, se completează prin includerea la art. 1 teza 3,
în ce priveşte activitatea de judecată în materie non penală la judecătorii, a cauzelor având ca
obiect suspendare executare silită.
Art. 2. Prezenta hotărâre se va comunica instanţelor din circumscripţia Curţii de Apel
Braşov, judecătorilor din cadrul acestei instanţe, Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov,
Baroului Braşov şi Baroului Covasna şi va fi popularizată prin publicarea pe pagina de internet a
Curţii de Apel Braşov.
Dată astăzi, 24 aprilie 2020.
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