
 
RO M Â N I A 

JUDECĂTORIA LUDUŞ 

 

Oraşul Luduş, strada Republicii, nr. 59, Judeţul Mureş, Cod poştal 545200,  

Telefon: 0265 – 411095 Fax: 0265 – 413531, e-mail: judecatoria.ludus@just.ro 

CABINET PREŞEDINTE 

 

 

EXTRAS din DECIZIA  NR. 3/2020 

din data de 13 martie 2020 

 

 

Având în vedere răspândirea infecţiilor respiratorii cauzate de virusul gripal COVID-

19, la nivel local,  

D E C I D E: 

 

1. Se suspendă activitatea la Registratura instanţei 
Cererile şi înscrisurile vor fi comunicate instanţei, în principal, prin intermediul adresei de 

email  jud-ludus-reg@just.ro, prin fax la numărul 0265.435.590) ori prin serviciul poştal la 

sediul al Judecătoriei Luduş situat în oraşul Luduş, strada Republicii, nr. 59, judeţul 

Mureş, cod poştal 545200.  

Cererile trimise prin email nu este obligatoriu să fie semnate. Semnarea lor putând avea 

loc și ulterior ridicarea măsurilor de protecție. 

 

2. Nu se va permite studiul dosarelor la Arhiva instanţei. 
Studiul dosarelor se va realiza, exclusiv prin intermediul portalului 

http://www.curteadeapelmures.ro/. Parola de acces la dosarul electronic va putea fi 

solicitată prin intermediul adresei de email jud-ludus-reg@just.ro.  

  

3. Accesul publicului la Arhivă se va permite numai în zilele de marţi şi 

joi în intervalul orar 11 - 12 și numai pentru ridicare acte (legalizări, certificate de 

grefă).  Preluarea cererilor și  predare înscrisurilor se va realiza  la poarta de acces a instanței. 

 

4. Accesul justițiabililor care participă în această perioadă la cauzele urgente 

va fi permis de către personalul Jandarmeriei. Pentru accesul în instanță persoanele vor 

apela la soneria aflată la poarta de acces în instanță. 

▪ jandarmii au obligația de a întreba fiecare persoană care solicită accesul în clădirea 

instanței pentru a participa la ședința de judecată dacă se află în una din următoarele situații: 

a)  are simptome specifice infecției respiratorii sau stare generală alterată;  

b) a călătorit în una sau mai multe din zonele geografice de risc ale infecţiei cu 

coronavirus, în ultimele 14 zile anterior prezentării la instanţă;  

c) a intrat în contact, în ultimele 14 zile anterior prezentării la instanţă, cu o persoană 

sau cu persoane care au fost diagnosticate sau prezintă suspiciuni de infectare cu virusul 

COVID-19 sau se află ori s-au aflat în carantină/izolare/autoizolare;  

▪ în cazul în care răspunsul este afirmativ fie şi numai la una dintre întrebări, 

jandarmul va solicita în mod ferm respectivei persoane să completeze şi să semneze declaraţia 
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tip întocmită de conducerea instanţei, nepermiţându-i accesul în instanţă; declaraţia-tip 

completată şi semnată va fi, de îndată, adusă la cunoştinţa conducerii instanţei (la cabinetul 

primului grefier), pentru a fi transmisă Direcţiei de Sănătate Publică Mureş, prin fax sau e-

mail;  

 

5. În situațiile de urgență (spre exemplu depunerea de contestații în materia măsurilor 

preventive sau împotriva ordinelor de protecție sau alte căi de atac foarte scurte) primirea 

documentelor se va realiza la poarta de acces a instanței. Persoanele aflate în această 

situație vor suna  la soneria aflată la intrarea în instanță și un grefier, care va purta mănuși și 

mască de protecție va prelua corespondența.  

 

6. Aceleași măsuri de protecție se  aplică și la primirea corespondenței de la curier 

sau poștă. 

 

În vederea prevenirii răspândirii infecţiilor cu noul coronavirus la nivelul Judecătoriei 

Luduş măsurile se vor aplica în perioada 13 martie 2020 – 30 aprilie 2020. 

 

 

PREŞEDINTELE JUDECĂTORIEI LUDUŞ 

Judecător – RADU CIOBANU 

 


