
ROMÂNIA  

JUDECĂTORIA FĂGĂRAŞ 

 

HOTĂRÂREA  NR.20 

din 2 noiembrie 2012 

 

        În baza art.22 alin.2 lit.b şi c şi art.95 alin.5 din Regulamentul de ordine interioară 

al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea C.S.M. nr.387/22.09.2005; 

  

COLEGIUL DE CONDUCERE AL 

JUDECĂTORIEI FĂGĂRAŞ 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Stabileşte compunerea completelor de judecată în materie penală şi civilă 

a completelor specializate în materia fondului funciar, precum şi planificarea şedinţelor 

de judecată pentru semestrul I 2013,  începând cu data de 7 ianuarie 2013, conform 

anexei 1; 

 Art. 2 Stabileşte planificarea de permanenţă şi a serviciului de arestări pentru 

semestrul I 2013 conform anexelor 2 şi 3; 

   Art. 3 În perioada 19 decembrie 2012 – 4 ianuarie 2013 pentru judecarea 

cauzelor având următoarele obiecte: cerere necontencioasă, curatelă, autorizare intrare 

în încăperi, ordonanţă preşedinţială, investirea cu titlu executor a sentinţelor 

judecătoreşti şi încuviinţarea executării silite vor exista următoarele complete de 

permanenţă:  

 - Miercuri 19 decembrie 2012  C 8 civil permanenţă judecător Dejenariu Adinela 

- Joi 20 decembrie 2012            C 6 civil permanenţă judecător Boeriu Georgeta 

    C 1 penal permanenţă judecător Peptea Horia-Adrian 

- Vineri 21 decembrie 2012   C7 civil permanenţă judecător Muşinoi Cristina-Graţiela 

- Joi 27 decembrie 2012   C5 civil permanenţă judecător Boştean-Olariu Maria-Laura 

- Vineri 28 decembrie 2012 C 9 civil permanenţă judecător Pandrea Monica-Garofiţa 

                                                  C 2 penal permanenţă judecător Boeriu Mircea-Aurel 
- Joi 3 ianuarie 2013 C 4 civil permanenţă judecător Debu Livia 

- Vineri 4 ianuarie 2013 C 3 civil permanenţă judecător Timofte Mihaela-Mariana 

 Art. 4 Stabileşte norma de încărcare pe judecător de 5060 puncte pe an, 

repartizate câte 120 pe săptămână, conform Hotărârii C.S.M., punctajul urmând să fie 

mărit pentru soluţionarea în termen rezonabil a cauzelor. 

-  stabileşte pentru toţi judecătorii reducerea cu 20% a normei de încărcare anuale 

întrucât aceştia asigură permanenţa în zile nelucrătoare şi în afara orelor de program şi 

îndeplinesc şi alte sarcini administrative – respectiv 4048 puncte repartizate după cum 

urmează : 120 puncte pe complet normal şi 30 puncte pe complet de urgenţe; 

-  în ziua în care va fi numai complet de urgenţe, acestuia îi va fi repartizat un număr de 

70 puncte; 

-  întrucât preşedintele instanţei asigură permanenţa în zilele nelucrătoare şi în afara 

orelor de program stabileşte, pentru acesta reducerea cu 20% a normei de încărcare şi 



pentru exercitarea atribuţiilor de conducere cu 40%, respectiv 2024 puncte anual, 

repartizate astfel: 90 puncte pe complet normal şi 30 puncte pe complet de urgenţe. 

-  evidenţa punctelor alocate săptămânal se va ţine de grefierul desemnat la repartizarea 

aleatorie a cauzelor, săptămânal, fiind evidenţiate atât punctele noi cât şi punctele 

soluţionate în fiecare săptămână, situaţia urmând să fie prezentată preşedintelui 

instanţei ; 

- pentru judecătorii care intră la permanenţă, vor fi socotite doar punctele soluţionate în 

şedinţa respectivă, cele noi intrate şi nesoluţionate urmând să fie evidenţiate pe 

completul iniţial investit; 

- vor fi formate dosare pentru fiecare tip de obiect aşa cum sunt evidenţiate în Hotărârea 

C.S.M. nr.830/A/2007; 

-  termenele aplicabile la înregistrare sunt cele deja implementate prin programul 

ECRIS, care rămân, cu excepţia următoarelor :  T-INVESTIRI ŞI ÎNCUVIINŢĂRI 1 – 8 

ZILE; T 9 MEDIU 15-25 ZILE; T 10 NORMAL 25-45 ZILE; T 11 LUNG 35-50 ZILE; T 

15 MEDIU  20-30 ZILE . 

-  la dosarele conexate/litispendenţă, se socotesc ca puncte soluţionate ambele dosare; 

-  la dosarele care vor fi disjunse, se socotesc punctele conform obiectelor acestora; 

-  pentru situaţia în care un dosar trece de la un judecător la altul (abţineri, recuzări, 

incompatibilitatea judecătorului stagiar, alte erori de repartizare) se şterg punctele nou 

intrate de la judecătorul iniţial şi se trec la judecătorul la care a ajuns cauza; 

-  în caz de desfiinţare a completului, punctele se transferă către judecătorul căruia i-au 

fost repartizate. 

Art.5 Stabileşte programul de funcţionare al Judecătoriei Făgăraş începând cu  

data de 3 ianuarie 2013  între orele 7,30 – 15,30, iar programul cu publicul de luni până 

joi - inclusiv - între orele 8,00 - 12,00, iar vineri între orele 9,00 – 11,00 

 Art.6 Stabileşte ca ultima zi în care se vor ţine şedinţe de judecată în acest an să 

fie ziua de 18 decembrie 2012. 

 Art.7 Prezenta hotărâre se comunică personalului de specialitate informatică din 

cadrul Tribunalului Braşov. 

 

 

 

                                   COLEGIUL DE CONDUCERE      

     

                                   Boştean-Olariu Maria-Laura_________     

                                   Debu Livia_______________________ 

       Timofte Mihaela-Mariana____________ 



ANEXA 1 

 

COMPUNEREA COMPLETELOR DE JUDECATĂ ÎN MATERIE PENALĂ ŞI 

CIVILĂ PRECUM ŞI COMPLETELE SPECIALIZATE ÎN MATERIA FONDULUI 

FUNCIAR ÎNCEPÂND CU DATA DE  7 ianuarie 2013 

 

             C 1 penal arestaţi -judecător Peptea Horia-Adrian-orele 8.30, sala 1, în zilele 

de: 07.01.2013,  21.01.2013, 04.02.2013, 18.02.2013, 04.03.2013, 18.03.2013, 

01.04.2013, 15.04.2013, 29.04.2013, 20.05.2013; 03.06.2013; 17.06.2013 

 

             C1 penal urgenţă arestaţi – judecător Peptea Horia-Adrian –orele 9,00, sala 1, 

în zilele de:  07.01.2013,  21.01.2013, 04.02.2013, 18.02.2013, 04.03.2013, 18.03.2013, 

01.04.2013, 15.04.2013, 29.04.2013, 20.05.2013; 03.06.2013; 17.06.2013 

 

            C2 penal arestaţi-judecător Boeriu Mircea Aurel-orele 10.00, sala 1,  în zilele de: 

07.01.2013,  21.01.2013, 04.02.2013, 18.02.2013, 04.03.2013, 18.03.2013, 01.04.2013, 

15.04.2013, 29.04.2013, 20.05.2013; 03.06.2013; 17.06.2013 

 

            C2 penal urgenţă arestaţi –judecător Boeriu Mircea Aurel–orele 10.30, sala 1, în 

zilele de: 07.01.2013,  21.01.2013, 04.02.2013, 18.02.2013, 04.03.2013, 18.03.2013, 

01.04.2013, 15.04.2013, 29.04.2013, 20.05.2013; 03.06.2013; 17.06.2013 

 

             C1 penal – judecător Peptea Horia-Adrian -orele 8.30, sala 1, în zilele de: 

14.01.2013, 28.01.2013, 11.02.2013, 25.02.2013, 11.03.2013, 25.03.2013, 08.04.2013, 

22.04.2013,  13.05.2013, 27.05.2013, 10.06.2013,  

 

             C 1 penal urgenţă – judecător Peptea Horia-Adrian – orele 9,00, sala 1, în zilele 

de: 14.01.2013, 28.01.2013, 11.02.2013, 25.02.2013, 11.03.2013, 25.03.2013, 

08.04.2013, 22.04.2013,  13.05.2013, 27.05.2013, 10.06.2013. 

 

              C2 penal –judecător Boeriu Mircea Aurel-orele 8.30, sala 1,  în zilele de: 

15.01.2013, 29.01.2013, 12.02.2013, 26.02.2013, 12.03.2013, 26.03.2013, 09.04.2013, 

23.04.2013, 14.05.2013, 28.05.2013, 11.06.2013, 25.06.2013 

 

              C 2 penal urgenţă– judecător Boeriu Mircea-Aurel – orele 9.00, sala 1, în zilele 

de: 15.01.2013, 29.01.2013, 12.02.2013, 26.02.2013, 12.03.2013, 26.03.2013, 

09.04.2013, 23.04.2013, 14.05.2013, 28.05.2013, 11.06.2013, 25.06.2013 

 

 

          C3 -civil, fond funciar , minori şi familie- judecător Timofte  Mihaela Mariana-

orele 8.30, sala 2 – în zilele de: 08.01.2013, 15.01.2013, 22.01.2013, 05.02.2013, 

12.02.2013, 19.02.2013, 05.03.2013, 12.03.2013, 19.03.2013, 02.04.2013, 09.04.2013, 

16.04.2013, 14.05.2013, 21.05.2013, 28.05.2013, 04.06.2013, 11.06.2013,   18.06.2013. 

 

            C 3 -civil  urgenţă– judecător Timofte Mihaela- Mariana, orele 9,00, sala 2; –în 

zilele de: 08.01.2013, 15.01.2013, 22.01.2013, 05.02.2013, 12.02.2013, 19.02.2013, 



05.03.2013, 12.03.2013, 19.03.2013, 02.04.2013, 09.04.2013, 16.04.2013, 30.04.2013; 

14.05.2013, 21.05.2013, 28.05.2013, 04.06.2013,   11.06.2013,   18.06.2013. 

 

 

C4 – civil, minori şi familie- judecător Debu Livia-orele 8.30, sala 2, în zilele de: 

10.01.2013, 17.01.2013, 24.01.2013, 07.02.2013, 14.02.2013, 21.02.2013, 07.03.2013, 

14.03.2013, 21.03.2013, 04.04.2013, 11.04.2013, 18.04.2013, 09.05.2013, 16.05.2013,   

23.05.2013,   06.06.2013, 13.06.2013, 20.06.2013. 

 

C4 civil urgenţă – judecător Debu Livia,, orele 9,00; sala 2,  în zilele de: 

10.01.2013, 17.01.2013, 24.01.2013, 07.02.2013, 14.02.2013, 21.02.2013, 07.03.2013, 

14.03.2013, 21.03.2013, 04.04.2013, 11.04.2013, 18.04.2013, 02.05.2013, 09.05.2013, 

16.05.2013, 23.05.2013, 06.06.2013, 13.06.2013, 20.06.2013. 

 

 

          C5 -civil, minori şi familie   judecător Boştean Olariu Maria Laura, -orele 8,30, 

sala 1,  în zilele de: 08.01.2013, 22.01.2013, 05.02.2013, 19.02.2013, 05.03.2013, 

19.03.2013, 02.04.2013, 16.04.2013, 07.05.2013, 21.05.2013, 04.06.2013, 18.06.2013 

 

          C5 civil urgenţă – judecător Boştean-Olariu Maria-Laura, orele 9,00, sala 1, în 

zilele de:   08.01.2013, 22.01.2013, 05.02.2013, 19.02.2013, 05.03.2013, 

19.03.2013, 02.04.2013, 16.04.2013, 30.04.2013, 07.05.2013, 21.05.2013, 04.06.2013, 

18.06.2013. 

 

                    

C6-civil, fond funciar, minori şi familie- judecător Boeriu Georgeta-orele 8.30, 

sala 2,  în zilele de: 09.01.2013, 16.01.2013, 23.01.2013, 06.02.2013, 13.02.2013, 

20.02.2013, 06.03.2013, 13.03.2013, 20.03.2013, 03.04.2013, 10.04.2013, 17.04.2013, 

08.05.2013, 15.05.2013, 29.05.2013, 05.06.2013, 12.06.2013, 19.06.2013. 

 

 C6 civil urgenţă – judecător Boeriu Georgeta, orele 9,00;  sala 2, în zilele de: 

09.01.2013, 16.01.2013, 23.01.2013, 06.02.2013, 13.02.2013, 20.02.2013, 06.03.2013, 

13.03.2013, 20.03.2013, 03.04.2013, 10.04.2013, 17.04.2013, 08.05.2013, 15.05.2013, 

22.05.2013, 29.05.2013, 05.06.2013, 12.06.2013, 19.06.2013. 

 

C7 – civil, fond funciar , minori şi familie- judecător  Muşinoi Cristina – 

Graţiela - orele 8.30, sala 2,  în zilele de: 07.01.2013, 14.01.2013, 21.01.2013, 

04.02.2013, 11.02.2013, 18.02.2013, 04.03.2013, 11.03.2013, 18.03.2013, 01.04.2013, 

08.04.2013, 15.04.2013, 13.05.2013, 20.05.2013, 27.05.2013, 03.06.2013,  10.06.2013,    

17.06.2013. 

 

C7 civil urgenţă – judecător Muşinoi Cristina-Graţiela, orele 9,00; sala 2,  în 

zilele de: 07.01.2013, 14.01.2013, 21.01.2013, 04.02.2013, 11.02.2013, 18.02.2013, 

04.03.2013, 11.03.2013, 18.03.2013, 01.04.2013, 08.04.2013, 15.04.2013, 22.04.2013, 

13.05.2013, 20.05.2013, 27.05.2013, 03.06.2013,  10.06.2013,   17.06.2013. 

 



C8 – civil, minori şi familie- judecător  Dejenariu Adinela orele 8.30, sala 1,  în 

zilele de: 09.01.2013, 16.01.2013, 23.01.2013, 06.02.2013, 13.02.2013, 20.02.2013, 

06.03.2013, 13.03.2013, 20.03.2013, 03.04.2013, 10.04.2013, 17.04.2013, 08.05.2013, 

15.05.2013, 22.05.2013, 05.06.2013, 12.06.2013, 19.06.2013. 

 

C8 - civil urgenţă – judecător Dejenariu Adinela, orele 9,00; sala 1,  în zilele de: 

09.01.2013, 16.01.2013, 23.01.2013, 06.02.2013, 13.02.2013, 20.02.2013, 06.03.2013, 

13.03.2013, 20.03.2013, 03.04.2013, 10.04.2013, 17.04.2013, 08.05.2013, 15.05.2013, 

22.05.2013, 29.05.2013, 05.06.2013, 12.06.2013, 19.06.2013. 

 

C 9 - civil, fond funciar, minori şi familie - judecător Pandrea Monica-Garofiţa -  

orele 8.30 , sala 1, în zilele de: 10.01.2013, 17.01.2013, 24.01.2013, 07.02.2013, 

14.02.2013, 21.02.2013, 07.03.2013, 14.03.2013, 21.03.2013, 04.04.2013, 11.04.2013, 

18.04.2013, 09.05.2013, 16.05.2013, 23.05.2013,  06.06.2013, 13.06.2013, 20.06.2013. 

 

          C 9 - civil urgenţă- judecător Pandrea Monica-Garofiţa, orele 9,00, sala 1,  în 

zilele de: 10.01.2013, 17.01.2013, 24.01.2013, 07.02.2013, 14.02.2013, 21.02.2013, 

07.03.2013, 14.03.2013, 21.03.2013, 04.04.2013, 11.04.2013, 18.04.2013, 02.05.2013, 

09.05.2013, 16.05.2013, 23.05.2013, 06.06.2013, 13.06.2013, 20.06.2013 

 

 

 

           C urgenţă arestări 

- Propunere arestare preventivă, percheziţie, interceptare convorbiri telefonice, T azi 

urgent; 

- eliberare pe cauţiune, eliberare sub control judiciar – T urgenţă 2 – 5 zile – cu excepţia 

zilelor de sâmbătă şi duminică. 

 

            C preşedinte - în fiecare zi – cu excepţia zilelor nelucrătoare - pentru cauzele ce 

intră în competenţa acestuia:   

 -Cerere de suspendare provizorie a executării silite -art.403 alin.4 Cod procedură civilă 

 -Inventariere bunuri (situaţii de urgenţă) – art.239 alin.1 Cod procedură civilă 

 - Sechestru judiciar (situaţii de urgenţă) – art.601 Cod procedură civilă. 

  

În materie penală sunt considerate „urgenţă”următoarele obiecte: contestaţie la 

executare, întreruperea executării pedepsei, amânarea executării pedepsei şi plângere 

împotriva rezoluţiei procurorului 

În materie civilă sunt considerate „urgenţă”următoarele obiecte: investire cu 

formulă executorie, încuviinţare executare silită, ordonanţă preşedinţială, contestaţie la 

executare, autorizare intrare în încăperi, înregistrare asociaţie,modificare acte 

constitutive, validare poprire, validare ofertă reală, completare dispozitiv, sechestru 

asigurator. 

 În cazul absenţei unuia din judecătorii ce judecă în materie penală, acesta va fi 

înlocuit cu celălalt judecător, iar în cazul în care şi acesta va lipsi, va fi înlocuit cu 

judecătorul din serviciul de permanenţă (aceasta numai în cazul completelor de penal, 

nu şi în cazul dosarelor penale având următoarele obiecte: propunere arestare 



preventivă; prelungire arestare preventivă în cursul urmăririi penale; liberare provizorie 

sub control judiciar sau pe cauţiune; revocarea sau înlocuirea măsurii arestării 

preventive). 

Când judecătorul din planificarea de permanenţă lipseşte, acesta va fi înlocuit de 

judecătorul din planificarea de permanenţă din ziua următoare.  

În situaţia în care ambii judecători ce compun completele de judecată din acea zi 

lipsesc de la instanţă, în cel de-al doilea complet de judecată din acea zi va intra 

judecătorul din planificarea de permanenţă din ziua următoare.  

Dosarele trimise spre rejudecare după desfiinţare sau casare , atunci când apar  

incidente procedurale - în cazul admiterii cererilor de abţinere sau recuzare - vor fi 

repartizate potrivit sistemului ciclic. 

În cazul repunerii pe rol după suspendare pentru continuarea judecăţii sau a  în 

vederea perimării a cauzelor ce au aparţinut judecătorilor ce nu mai funcţionează în 

instanţă şi cărora nu li se mai găseşte corespondent al numărului de complet, acestea vor 

fi repartizate potrivit sistemului ciclic. 

Cererile incidentale sau accesorii se soluţionează de judecătorul cauzei iar în 

cazul în care acesta lipseşte se vor soluţiona de judecătorul din planificarea de 

permanenţă, care rămâne investit până la venirea judecătorului cauzei ( dacă între timp 

nu a soluţionat cererea). 

În situaţia în care în aceeaşi zi sunt 2 sau mai multe dosare având ca obiect 

propunerea de arestare preventivă, primul se va soluţiona de judecătorul de serviciu la 

arestări, iar cel de-al doilea de următorul judecător din planificare serviciu arestări ( nu 

cel care îl înlocuieşte în ziua în care judecătorul din planificarea serviciului de arestări 

intră în sala de şedinţă) 

 


