
PROGRAMUL DE RELATII CU PUBLICUL 
 
INFORMAŢII, DEPUNERE/RIDICARE CERERI - REGISTRATURĂ - demisol - camera 6  
  LUNI - VINERI între orele 8,30 - 12,30 
 
Săli de judecata - 2  
- camera 1  
- camera 2  
 
 
BIROUL DE INFORMARE SI RELATII CU PUBLICUL 
  
Judecător delegat           FLORINCAŞ GHEORGHIŢA :                     PURTATOR DE CUVANT 
  
date de contact:            JUDECATORIA HUNEDOARA,JUDETUL HUNEDOARA, str. Victoriei nr.10 
    telefon 0254/712434 - interior 103 
 
                                    e-mail : judecatoria.hunedoara@just.ro 
  
Judecător                           TRANDAFIR GABRIELA                                INLOCUITOR 
  
date de contact:            JUDECATORIA HUNEDOARA,JUDETUL HUNEDOARA, str. Victoriei nr.10 
 
    telefon 0254/712434  
                                    e-mail : judecatoria.hunedoara@just.ro 
 
 
 
PERSOANELE RESPONSABILE CU APLICAREA LEGII 677 /2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal si  libera circulaţie a acestor date 
  
 JUDECATOR : FLORINCAŞ      GHEORGHIŢA  

 Numere de operator atribuite: 15965 
 
 
 
DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC 
 
      Regula: toate documentele produse si / sau gestionate de Judecătoria Hunedoara au caracter public. 
Sunt exceptate de la aceasta regulă: registrele de evidenţă privind autorizarea interceptării si înregistrării convorbirilor telefonice, registrele de evidenta 
privind autorizarea percheziţiilor si documentele care conţin informaţii exceptate de la accesul liber al cetăţenilor, in conformitate cu art. 12, alin. 1 din 
Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public: 
      a) informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei si ordinii publice, daca fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii; 
      b) informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum si cele care privesc interesele economice si politice ale României, daca fac parte din 
categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii; 
      c) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii; 
      d) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii; 
     e) informaţiile privind procedura in timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse 
confidenţiale ori se pun in pericol viata, integritatea corporala, sănătatea unei persoane in urma anchetei efectuate sau in curs de desfăşurare; 
     f) informaţiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al 
oricăreia dintre părţile implicate in proces; 
     g) informaţiile a căror publicare prejudiciază masurile de protecţie a tinerilor. 
 
 
Lista cuprinzând documentele de interes public: 
      Acte normative  care reglementează organizarea Curţii de Apel 
 
Acte normative care reglementează activitatea Judecătoriei HUNEDOARA 
 
*Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară 
*Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor 
*Hotărârea Guvernului nr. 736/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei (modificată de HG 1040/2003, HG 637/2004, HG 1159/2004 ) 
*Hotărârea Consiliului Suprem al Magistraturii nr. 159/2004 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti  
*Legea nr. 567/2004 statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea 
*Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 
*Hotărârea nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 544/2001  
*Legea nr. 677/2001 protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date  
*Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate 
*Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor 
*Ordonanţa nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimare a cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la 5 
octombrie1961 
  
 
- Organigrama Judecătoriei Hunedoara 
- Registrele din arhivele Judecătoriei Hunedoara 
- Listele şedinţelor de judecata ale  Judecătoriei Hunedoara 
- Declaraţiile de avere ale judecătorilor Judecătoriei Hunedoara 

http://portal.just.ro/278/Documents/Acte%20normative.doc


- Deciziile pronunţate de Judecătoriei Hunedoara 
 
 
 
Condiţii pentru obţinerea informaţiilor de interes public 
       Orice persoana interesata poate solicita, in scris sau verbal, informaţii de interes public Judecătoriei Hunedoara, in condiţiile Legii nr. 544 / 2001, 
privind liberul acces la informaţiile de interes public si Hotărârii Guvernului nr. 123 / 2002. 
*cererea scrisa este necesar sa cuprindă: 
       - numele, prenumele si semnătura solicitantului, precum si adresa la care se solicita primirea răspunsului; 
       - informaţia solicitata, in termeni clari, pentru a permite identificarea si comunicarea ei in condiţiile legii. 
Biroul de informare si relaţii publice poate pune la dispoziţia persoanelor interesate formulare pentru o astfel de cerere. 
 
MODEL  
CERERE - TIP 
                               - model - 
 
Judecătoria Hunedoara 
Str.Victoriei nr.10 judeţul Hunedoara 
Data…............ 
 
 
 Stimate domnule/Stimata doamna  
........................................, 
 
    Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Doresc sa primesc o copie de pe următoarele documente 
(petentul este rugat sa enumere cat mai concret documentele sau informaţiile solicitate):  
 
 Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate, în format electronic, la următoarea adresa de e-mail (opţional): .....................................    
    Sunt dispus sa plătesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se solicita copii în format scris). 
 
         Vă mulţumesc pentru solicitudine, 
 
                                               ....................... 
                                                (semnătura petentului) 
 
    Numele şi prenumele petentului ................................. 
    Adresa ......................................................... 
    Profesia (opţional) ............................................ 
    Telefon (opţional) ............................................. 
    Fax (opţional) ................................................. 
  

Persoana care se considera vătămata in privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate, poate depune  reclamaţie administrativă la 
preşedintele Judecătoriei Hunedoara, in termen de 30 zile de la luarea la cunoştinţa. Reclamaţia va fi soluţionata de Comisia de analiza privind inculcarea 
dreptului de acces la informaţiile de interes public care funcţionează in cadrul instanţei.  
 
MODEL 
RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ (1) 
 
                                   - model - 
    Judecătoria Hunedoara 
Str. Victoriei nr.10 judeţul Hunedoara 
Data…............ 
 
    Stimate domnule/Stimata doamna .........................................., 
 
    Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform <LLNK 12001   544 10 201   0 18>Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, 
întrucât la cererea nr. ........ din data de .......... am primit un răspuns negativ, la data de ......, într-o scrisoare semnată de                       /(completaţi numele respectivului 
funcţionar). 
 
    Documentele de interes public solicitate erau următoarele:  
 
 
   Documentele solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, din următoarele considerente: 
 
 
 Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public solicitate în scris/în format electronic, considerând ca dreptul meu la informaţie, 
conform legii, a fost lezat. 
 
                 Vă mulţumesc pentru solicitudine, 
 
                                                                   
                                         ........................ 
                                           (semnătura petentului) 
 
    Numele şi adresa petentului ............................ 
    Adresa ................................................. 
    Telefon ................................................ 
    Fax ...... 
 
 
 

        Persoana care se considera vătămata are deschisa si calea plângerii la secţia de contencios administrativ a Tribunalului in a cărei raza teritoriala 
domiciliază sau a Tribunalului Hunedoara, in termen de 30 de zile de data expirării termenului in care Judecătoria Petroşani trebuia sa răspundă 
solicitantului, in conformitate cu art. 7 din Legea 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public. 
 

http://portal.just.ro/278/Documents/cerere%20Petrosani.doc
http://portal.just.ro/278/Documents/Reclam-admin.doc

