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D E C I Z I A   

Nr. 16/27.11.2020 
 

 În temeiul art. 16 alin. 1 raportat la art. 25 alin. 3 din Regulamentul de ordine 
interioară al instanţelor judecătoreşti, Preşedintele Judecătoriei Filiaşi: 
 

DEC I D E: 
  
 Art. 1 Având în vedere necesitatea asigurării activităţii instanţei în perioada 21 
decembrie 2020 - 03 Ianuarie 2021 şi Decizia Preşedintelui Judecătoriei Filiaşi nr. 
1/06.01.2020, prin care a fost stabilit ca fiind perioadă exceptată de la repartizarea aleatorie 
intervalul 25.12.2020 – 25.12.2020 şi 01.01.2021 -  01.01.2021, stabileşte următoarele:  

- Cauzele cu caracter urgent cu privire la care se va continua procedura regularizării 
şi vor fi efectuate măsurile ce se impun, inclusiv soluţionarea cererilor ce reclamă urgenţă 
în termen scurt,  în perioada 21 decembrie 2020 - 03 ianuarie 2021, dat fiind faptul că la 
nivelul instanţei domnii judecători nu au efectuat decât parţial concediul de odihnă aferent 
anului 2020,  sunt următoarele: 

 
În materie civilă: 
- asigurare dovezi 
- asigurare dovezi (art.7 al.2 OG 94/1999) 
- autorizarea intrării în încăperi (Art. 384 ind. 1 al. 2 C.p.c. / art.679 NCPC); 
- completare/lămurire dispozitiv - aferente cauzelor ce se vor judeca pe perioada 

vacanţei judecătoreşti; 
- contestaţie la executare, în cazul în care cuprinde capăt de cerere privind suspendarea 

executării silite; 
- încuviinţare executare silită; 
- încuviinţarea executării silite în zile nelucrătoare; 
- îndreptare eroare materială, aferentă cauzelor ce se vor judeca pe perioada vacanţei 

judecătoreşti;  
- ordonanţă preşedinţială; 
- poprire asiguratorie; 
- sechestru asigurător; 
- sechestru judiciar; 
- suspendare - art. 143 NCPC/art. 40 alin. 2 CPC; 
- alte cereri-suspendare executare ; 
- suspendare executare art. 484,507,512,700,718 NCPC/art. 300,319^1,325 CPC; 
- suspendare provizorie; 
- termen de graţie/eşalonare plată obligaţie; 
- contestare măsură izolare; 
- contestare prelungire izolare (art. 8 alin. 3 si 4 din lg. 136/2020); 
- contestare măsură carantină (art. 8 din lg. 136/2020). 
 



- cerere reexaminare ajutor public judiciar, aferentă cauzelor care se judecă în timpul 
vacanţei judecătoreşti; 

- reexaminare anulare cerere, aferentă cauzelor care se judecă în timpul vacanţei 
judecătoreşti; 

- reexaminare amendă judiciară, aferentă cauzelor care se judecă în timpul vacanţei 
judecătoreşti; 

- reexaminare taxe timbru, aferentă cauzelor care se judecă în timpul vacanţei 
judecătoreşti; 
  

În materia Litigii cu profesionişti: 
- asigurare dovezi; 
- completare/lămurire dispozitiv - aferente cauzelor ce se vor judeca pe perioada 

vacanţei judecătoreşti; 
- încuviinţare executare silită; 
- îndreptare eroare materială, aferentă cauzelor ce se vor judeca pe perioada vacanţei 

judecătoreşti; 
- ordonanţă preşedinţială; 
- poprire asigurătorie; 
- sechestru asigurător; 
- sechestru judiciar; 
- cerere reexaminare ajutor public judiciar, aferentă cauzelor care se judecă în timpul 

vacanţei judecătoreşti; 
-  reexaminare anulare cerere, aferentă cauzelor care se judecă în timpul vacanţei 

judecătoreşti; 
- reexaminare amendă judiciară, aferentă cauzelor care se judecă în timpul vacanţei 

judecătoreşti; 
- reexaminare taxe timbru, aferentă cauzelor care se judecă în timpul vacanţei 

judecătoreşti; 
- suspendare executare art. 484,507,512,700,718 NCPC/art. 300,319^1,325 CPC; 
- suspendare provizorie; 

  
În materia Minori şi familie: 
- asigurare dovezi; 
- autorizare căsătorie minor; 
- cerere reexaminare ajutor public judiciar, aferentă cauzelor care se judecă pe 

perioada vacanţei judecătoreşti; 
- completare/lămurire dispozitiv - aferente cauzelor ce se vor judeca pe perioada 

vacanţei; 
- delegare temporară a autorităţii părinteşti; 
- îndreptare eroare materială, aferentă cauzelor ce se vor judeca pe perioada vacanţei 

judecătoreşti; 
 - modificări măsuri privind minorul; 

 - ordin de protecţie; 
 - ordonanţă preşedinţială; 
 - contestaţia împotriva ordinului de protecţie provizoriu (art. 22 ind. 8 din Legea nr. 
217/2003); 

- reexaminare anulare cerere, aferentă cauzelor care se judecă în timpul vacanţei 
judecătoreşti; 

- reexaminare amendă judiciară, aferentă cauzelor care se judecă în timpul vacanţei 
judecătoreşti; 



- reexaminare taxe timbru, aferentă cauzelor care se judecă în timpul vacanţei 
judecătoreşti; 

- sechestru asigurător; 
- suspendare provizorie a executării. 
 
În materia Contencios administrativ şi fiscal: 
- contestare măsură izolare; 
- contestare prelungire izolare (art. 8 alin. 3 si 4 din lg. 136/2020); 
- contestare măsură carantină (art. 8 din lg. 136/2020). 

 
Art. 2 Judecătorul din planificarea de permanenţă din perioada 21.12.2020 - 

03.01.2021 va avea următoarele atribuţii: 
1. va efectua procedura de verificare şi regularizare a cauzelor urgente intrate pe toate 

completurile obişnuite, cu excepţia cazurilor în care titularul sau unul dintre titularii 
completurilor se află în activitate în această perioadă, urmând ca la epuizarea procedurii scrise 
să fixeze primul termen de judecată. 

2. va soluţiona mapa de corespondenţă a instanţei, toate actele administrative curente 
şi orice activitate urgentă în interiorul instanţei. 

3. este judecătorul responsabil cu repartizarea aleatorie a cauzelor în cadrul instanţei. 
4. ţine locul preşedintelui instanţei. 

  
 Art. 3  
 … 

Art. 4 În caz de absenţă a judecătorului sau grefierului din lista de permanenţă, acesta 
va fi înlocuit de judecătorul şi, respectiv, grefierul imediat următor planificat pentru 
efectuarea serviciului de permanenţă. 

Art. 5 Judecătorul planificat pentru efectuarea serviciului de permanenţă va îndeplini 
şi atribuţiile ce revin judecătorului de drepturi şi libertăţi, în sensul că va soluţiona cererile, 
propunerile, plângerile sau contestaţiile de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, într-un 
dosar de urmărire penală începând cu data de 21 decembrie 2020. 

Art. 6 Dosarele nou înregistrate în camera preliminară în perioada 21 decembrie 
2020 – 31 decembrie 2020 vor fi repartizate completurilor ce judecă în această materie, după 
care vor fi aduse judecătorului de permanenţă, care va dispune măsurile premergătoare ce se 
impun în cauză (conform art. 341 C.proc.pen., art. 344 C.proc.pen.), precum şi verificarea 
măsurilor preventive.  

În situaţia în care preşedintele completului este în activitate, dar nu este judecător de 
permanenţă, va soluţiona orice cerere, propunere, sesizare, verificare măsură preventive în 
dosarele repartizate completului al cărui titular este.  

Încheierea finală de dezînvestire (de cameră preliminară) va fi pronunţată de 
judecătorul căruia i-a fost repartizat dosarul, sens în care termenul pentru verificarea 
competenţei şi legalităţii sesizării instanţei, respectiv verificarea legalităţii administrării 
probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală va fi fixat începând cu data de 04.01.2021, 
cu excepţia situaţiei în care titularul completului este în activitate în perioada vacanţei 
judecătoreşti.  

Art. 7 În materie penală, pentru soluţionarea cauzelor stabilite în competenţa 
judecătorului de drepturi şi libertăţi, dispune configurarea în evidenţa informatizată Ecris a 
completului CDL vacanţă,  în perioada 21.12.2020 – 03.01.2021. 
 În cauzele în care inculpaţii trimişi în judecată sunt supuşi unor măsuri preventive, 
precum şi în cauzele cu arestaţi, va continua procedura de judecată şi în perioada mai sus 
menţionată. 



 Începând cu data emiterii prezentei hotărâri, în materie penală, în cauzele pentru care 
Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti impune crearea dosarelor 
asociate, acestea vor fi generate în aplicaţia Ecris imediat după înregistrarea fondului cauzei şi 
repartizarea cauzelor, de către grefierul desemnat cu repartizarea cauzelor. 
 Art. 5 Planificarea şedinţelor de judecată va continua până la data de 11.12.2020, 
urmând a fi reluată începând cu data de 11.01.2021. 

Art. 6  
… 
Art. 7  
… 
Art. 8 Pe perioada vacanţei judecătoreşti, repartizarea aleatorie a cauzelor va fi 

efectuată la ora 12:00, după terminarea programului de relaţii cu publicul, iar cererile 
înregistrate ulterior vor fi repartizate în ziua înregistrării, înainte de terminarea programului de 
lucru.  

… 
Art. 9  
… 

 
 Art. 10 În perioada 21.12.2020 – 03.01.2021, programul de relaţii cu publicul la 
Compartimentul Arhivă se va desfăşura în intervalul orar 09:00 – 11:00, de luni până vineri, 
… 

 Art. 11  
… 
Art. 12  
… 

Art. 13  
… 
 

 
Preşedinte, 

Mihaela Cincă/SS/INDESCIFRABIL 
 
 

Am luat la cunoştinţă: Judecător Mitru Marcel Teodor/SS/INDESCIFRABIL 
  Judecător Neaţu Viorica Ştefania/SS/INDESCIFRABIL 
  Judecător Denisa Tudosie/SS/INDESCIFRABIL 

Grefier şef Buzărnescu Mădălina/SS/INDESCIFRABIL 
     Grefier Pavel Silvia/SS/INDESCIFRABIL 
     Grefier Nicola Simona/SS/INDESCIFRABIL 
     Grefier Marinela Fugaru/SS/INDESCIFRABIL 

Grefier Tudorică Maria Mădălina/SS/INDESCIFRABIL 
Grefier Ilie Ecaterina /SS/INDESCIFRABIL 
Grefier Tîrşogoiu Marius Bogdan/SS/INDESCIFRABIL 
Grefier arhivar Prelipcean Ionica/SS/INDESCIFRABIL 
Grefier arhivar Marin Georgiana/SS/INDESCIFRABIL 
Aprod Glăvan Constantina/SS/INDESCIFRABIL 
Agent procedural Tudorică Mihai/SS/INDESCIFRABIL 
Muncitor Spătărelu Ristea/SS/INDESCIFRABIL 

 


