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COLEGIUL DE CONDUCERE 
NR. 431/Ad/14.12.2017 
         

 
HOTĂRÂREA NR.2 

                                            din 14.12.2017 
 

 
În considerarea prevederilor art.13 cu aplicarea art.7 lit.q) din Regulamentul de 

ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea nr.1375/2015 a 
Consiliului Superior al Magistraturii, Colegiul de conducere legal constituit în 
prezenţa a trei membri, are ca ordine de zi: 

4.Stabilirea ca modificarea parametrilor de repartizare a dosarelor în cazul 
repartizării eşuate să se facă de grefierul desemnat cu repartizarea aleatorie  a 
cauzelor. 

5.Stabilirea modalităţii de înregistrare şi de repartizare a cererilor de 
reexaminare care formează obiectul dosarelor asociate, potrivit art. 110 alin. 1  din 
HCSM 1375/2015. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 49, art. 52 alin.1 din Legea 303/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

În baza art. 13 alin. 1 raportat la art.19 alin.1, lit.i, art. 97 alin5, art. 110 alin.1 
din R.O.I. aprobat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1375/2015, 

În urma discuţiilor, a considerentelor şi motivelor expuse în cuprinsul 
procesului verbal de şedinţă, colegiul de conducere : 

 
 
   H O T Ă R Ă Ş T E  
 

 
Art.1. Modificarea parametrilor de repartizare a dosarelor în caz de repartizare eşuată 
va fi efectuată de către grefierul desemnat cu repartizarea aleatorie a cauzelor, în 
sensul măririi sau micşorării termenului de distribuire, în funcţie de obiect şi de 
urgenţa cauzei, după listarea paginii de repartizare eşuată, conform Dispoziţiei 
Tribunalului Arad nr. 2271/31.08.2009. 
Art.2. Cererile de reexaminare ajutor public judiciar, cererile de reexaminare amendă 
judiciară, cererile de reexaminare a modului de stabilire a taxei de timbru, precum şi 
alte cereri de reexaminare, se înregistrează sub forma dosarelor asociate de îndată ce 
au fost primite, iar completul de judecata care va judeca cererile va fi completul 
imediat următor celui stabilit pentru judecarea cauzei, în aceeaşi materie (raportat şi 
la dispoziţiile art. 110 alin. I din HCSM 1375/2015), cu excepţia cererilor de 
reexaminare a încheierii de anulare a cererii de sesizare a instanţei, reglementată de 
dispoziţiile art. 200 alin. 4-7 Cod procedură civilă, care se înregistrează ca dosar 
asociat, dar se repartizează aleatoriu în aceeaşi materie conform HCSM nr. 
1149/22.10.2013 şi art. 97 alin. 5 din HCSM 1375/2015. 
 



Art.4. În temeiul dispoziţiilor art. 19 alin.3 din R.O.I. aprobat prin Hotărârea 
C.S.M. nr. 1375/2015, prezenta hotărâre se va publica pe pagina de internet a 
instanţei. 

 
 

Preşedinte,                              Membru,                                 Membru, 
Anca Aslău                         Aurelia Maria Bonchiş           Nicoleta Rădoi 
     
 
 
 


