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10.08.2020 

 

DECIZIA nr. 32 

  

 Preşedintele Judecătoriei Rm. Vâlcea, 

Având în vedere faptul că la data de 08.08.2020 un angajat al Judecătoriei Rm. 

Vâlcea a fost depistat pozitiv la testul pentru COVID 19, 

Că această situaţie a fost comunicată de conducerea instanţei Direcţiei de 

Sănătate Publică Vâlcea în data de 08.08.2020,  

Că Direcţia de Sănătate Publică Vâlcea a recomandat efectuarea unei dezinfecţii 

şi igienizări generale a sediului Judecătoriei Rm. Vâlcea,  

Apreciind că această măsură se impune a fi luată de îndată, pentru a reduce la 

maxim riscul infectării şi a altor membri ai personalului,  

 Reţinând şi faptul că majoritatea personalului instanţei este în concediu, că nu 

sunt fixate şedinţe publice de judecată în săptămâna în curs şi că programul cu publicul 

se desfăşoară în luna august 2020 doar în zilele de marţi şi joi, 

 Luând în considerare şi posibilele efecte ale substanţelor dezinfectante asupra 

sănătăţii angajaţilor şi a participanţilor la proceduri judiciare, 

În temeiul art. 13 alin. 1 rap. la art.  7 alin. 1 lit. a din Hotărârea CSM nr. 

1375/2015, 

                                                  DECIDE: 

 

Art. 1. . În data de 10.08.2020 se va proceda la dezinfecţia şi igienizarea generală a 

sediului Judecătoriei Rm. Vâlcea, pentru prevenirea răspândirii virusului COVID 19. 

 

Art. 2. În data de 11.08.2020 se suspendă programul cu publicul la compartimentele 

Arhivă şi Registratură. 
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Art. 3.  În data de 11.08.2020 comunicarea oricărui înscris adresat Judecătoriei Rm. 

Vâlcea se va face exclusiv prin mijloace electronice (email: jud-ramnicuvalcea@just.ro; 

fax - 0250731657). 

 

 

Art. 4. (1) În data de 11.08.2020, în vederea soluţionării cauzelor de extremă 

urgenţă, dacă nu pot fi amânate (de exemplu, arestări preventive, contestaţii împotriva 

deciziei de izolare prevăzute de Legea nr.136/2020), personalul implicat şi participanţii 

la proces vor purta echipamente de protecţie, puse la dispoziţie de instanţă. 

(2) Aprodul va proceda la dezinfectarea şi aerisirea sălii de şedinţă în care se dezbat 

cauzele, după fiecare cauză.  

(3) În data de 11.08.2020, toate cauzele care presupun extremă urgenţă se dezbat în 

sala 1.  

 
Art. 5. Purtarea măştii de protecţie este obligatorie în spaţiul interior al Judecătoriei 

Rm. Vâlcea, verificarea respectării acestei măsuri fiind realizată de persoanele 

prevăzute de Decizia nr. 22/2020. 

 
Art. 6. Prezenta decizie se comunică personalului instanţei, fiind postată în folderul 

Conducerea şi se afişează, în extras, pe site-ul instanţei.  

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

judecător Marius Alexandru Lumineanu  

 

 

 

 
 


