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TRIBUNALUL BUZĂU 
JUDECĂTORIA BUZĂU 

P R E Ş E D I N T E 

 

 

BULETIN INFORMATIV 
cuprinzând  informaţiile de interes public conform 

Legii nr.544/2001 

   

                2009 

 

 

  1.Sediul Judecătoriei Buzău 

� Municipiul Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 8, judeţul Buzău; 

� Telefon : 0238 / 719440; 

� Fax : 0238 / 717962; 

� E-mail: judecatoria.buzau@just.ro 

 

2. Programul de funcţionare al Judecătoriei Buzău 

 

 
Program de funcţionare 

 

Luni – Vineri 

08:00 – 16:00 

 
             

 

  3. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea  

Judecătoriei Buzău 

 

� Legea privind statutul magistraţilor  nr. 303/2004, cu modificările şi 
completările ulter ioare; 

� Legea privind organizarea judiciară nr. 304/2004, cu modificările ş i 
completările ulter ioare; 

� Legea privind Consiliul Superior al Magistraturii nr.317/2004, cu 

modificările şi completăr ile ulter ioare; 

� Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei ş i 
unele măsuri adiacente ; 

� Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor adoptat prin Hotărârea 

Consiliului Superior al Magistraturii nr. 328/24.08.2005; 

� Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti aprobat prin 

Hotărârea nr. 387/22.09.2005 a Consiliului Superior al Magistraturii, cu 

modificările şi completăr ile ulter ioare; 
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� Regulamentul privind concediile de odihnă ale judecătorilor ş i 
procurorilor aprobat prin Hotărârea nr.422/14.06.2007 a Consiliului 

Superior al Magistraturii; 

� Regulamentul de organizare a concursului sau examenului pentru numirea 

în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor aprobat prin 

Hotărârea nr. 320/27.04.2006 a Consiliului Superior al Magistraturii, cu 

modificările şi completăr ile ulter ioare; 

� Regulamentul privind desfăşurarea cursurilor de formare profesională 
continuă a judecătorilor şi procurorilor şi atestare a rezultatelor obţinute 

aprobat prin Hotărârea nr. 322/24.08.2005 a Consiliului Superior al 

Magistraturii; 

� Regulamentul privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor ş i 
procurorilor aprobat prin Hotărârea nr. 676/04.10.2007 a Consiliului 

Superior al Magistraturii;  

� Regulamentul privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, 

delegarea judecătorilor, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de 

procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător aprobat prin Hotărârea 

nr. 193/09.03.2006 a Consiliului Superior al Magistraturii ; 

� Regulamentul privind procedura alegerii membrilor Cons iliului Superior  

al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea nr. 327/24.08.2005 a Consiliului 

Superior al Magistraturii; 

� Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere 

în magistratură, aprobat prin Hotărârea nr. 321/24.08.2005 a Consiliului 

Superior al Magistraturii modificat prin Hotărârea nr. 481/19.10.2005 

� Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de 

promovare a judecătorilor şi procurorilor aprobat prin Hotărârea nr. 

621/21.09.2006 a Consiliului Superior al Magistraturii modificat şi 
completat prin Hotărârea nr.659/03.07.2008; 

 

4. Acte normative de interes pentru Judecătoria Buzău 

 

� Constituţia României 

� Codul civil ; 

� Codul penal ; 

� Codul comercial ; 

� Codul familiei ; 

� Codul vamal ; 

� Codul fiscal ; 

� Codul rutier ; 

� Codul silvic ; 

� Codul de procedură civilă ; 
� Codul de procedură penală ; 
� Codul de procedură fiscală ; 
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� Alte acte normative care cuprind dispoziţii cu incidenţă în materiile de 

competenţa instanţei. 

 

 
5. Coordonatele Biroului de informare şi relaţii publice şi numele 

persoanelor responsabile cu difuzarea informaţiilor de interes 

public: 

 

 

 

           JUDECĂTORIA BUZĂU 

           Bd. Nicolae Bălcescu nr.8, Buzău 

  

 

       Judecători Crenguţa Pantazi şi Nicolae Adriana, judecatori delegati pentru 

coordonarea compartimentului. 

       Grefier Claudia Munteanu, grefier delegat. 

 

 

 

6. Numele, prenumele şi coordonatele persoanelor din conducerea 

Judecătoriei Buzău : 

 

Nr. 

Crt. 

Nume şi prenume Funcţia Telefon 

 

1. Preda Cosmin Florin Preşedinte 0238/719440 

2. Pantazi Crenguţa Vicepreşedinte şi 
 membru al 

 colegiului de conducere 

0238/719440 

3. Miu Angelica Preşedinte Secţie 

Civilă şi membru Colegiu 

de Conducere  

0238/719440 

4.     Drăgulescu Leontin Membru Colegiu de 

Conducere 

0238/719440 

5. Marin Marieta Membru Colegiu de 

Conducere 

0238/719440 
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7. Structura organizatorică : 
  
              Conducerea instanţei: 

                       -  Preşedintele instanţei; 

-  Vicepreşedintele instanţei; 

-   Preşedinţii de secţii (civilă şi penală); 
-  Colegiul de conducere. 

 

 

8. Surse financiare şi bugetul : 

 

Judecătoria Buzău nu are buget propriu, cheltuielile de organizare,  

funcţionare şi desfăşurare a activităţii sunt suportate din bugetul 

Tribunalului Buzău. 

 

 

9. Programe şi strategii : 

Hotărârea Guvernului nr.231/2005 privind aprobarea Strategiei naţionale 

anticorupţie pe perioada 2005-2007 şi a Planului de acţiune pentru 

implementarea Strategii naţionale anticorupţie pe perioada 2005-2007; 

 

Hotărârea Guvernului nr.232/2005 privind aprobarea Strategiei de 

Reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007 şi a Planului de 

Acţiune pentru Implementarea Strategiei de Reformă a sistemului 

judiciar pe perioada 2005-2007. 

 

 

10. Modalităţi de contestare a deciziei Judecătoriei Buzău în situaţia 

în care o persoană se consideră vătămată în privinţa dreptului de 

acces la informaţiile de interes public solicitate 

 

 Conform prevederilor art. 21 şi art. 22 din Legea nr.544/2001 privind liberul 

acces la informaţiile de interes public, cetăţenii se pot adresa cu reclamaţie 

administrativă la conducerea judecătoriei, în termen de 30 de zile de la luarea la 

cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit de a furniza informaţiile de interes public  

solicitate. 

 Dacă solicitantul, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, se 

consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere 

la secţia de contencios administrativ a tr ibunalului în a cărei rază ter itorială 
domiciliază sau în a cărei rază se află sediul judecătoriei. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Cosmin Florin Preda 


