
R O M A N I A 

 

 

  
JUDECĂTORIA FĂGĂRAŞ     ;  

COLEGIUL DE CONDUCERE 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 6 

22 februarie 2013 

 
Colegiul de conducere al Judecătoriei Făgăraş, convocat potrivit art. 25 alin. 2 

din Regulamentul de Ordine Interioară al Instanţelor Judecătoreşti, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

Întrunit în şedinţa din data de 22 februarie 2013, ora 10,00, fiind prezenţi toţi cei 

trei membri ai săi,  

La solicitarea judecătorilor Muşinoi Cristina-Graţiela şi Boeriu Mircea-Aurel  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1 Începând cu data de 22 aprilie 2013, se modifică programarea şedinţelor de 

judecată ale completelor compuse din judecătorii mai sus menţionaţi, după cum 

urmează: 

 

C2 penal –judecător Boeriu Mircea Aurel-orele 8.30, sala 2,  în zilele de: 

22.04.2013, 13.05.2013, 27.05.2013, 10.06.2013. 

 

 

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

22.04.2013, 13.05.2013, 27.05.2013, 10.06.2013. 

 

 

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

orele 11,00, sala 1,  în zilele de: 07.05.2013, 21.05.2013, 04.06.2013, 18.06.2013 şi  

orele 8,00, sala 1,   în zilele de: 14.05.2013,  11.06.2013,     

 

C7 civil urgenţă – judecător Muşinoi Cristina-Graţiela, orele 11,30; sala 1,  în zilele 

de: 07.05.2013, 21.05.2013, 04.06.2013,  18.06.2013  şi  orele 8,00, sala 1,   în zilele de: 

23.04.2013,14.05.2013,  11.06.2013,     

       Art.2    Se va menţine completul C urgenţă arestări cu următoarele obiecte: 

- 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. 

Art.3  Începând cu data de 1 mai 2013 se vor activa toate obiectele din materia civilă 

( civil, minori şi familie) pentru completele C 1 civil şi C2 civil şi printr-o hotărâre de 

colegiu ce se va da la sfârşitul lunii aprilie vor fi înfiinţate alte complete care vor judeca 

în materie penală. 

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică personalului de specialitate informatică din 

cadrul Tribunalului Braşov şi judecătorilor ale căror zile de şedinţă de judecată au fost 

modificate. 

 

                                            COLEGIUL DE CONDUCERE                        

                            Boştean-Olariu Maria-Laura____________________      

                            Debu Livia   __________________________________ 

                  Timofte Mihaela-Mariana_____________ 


