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JUDECĂTORIA SLOBOZIA 

JUDEŢUL IALOMIŢA      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

CONVOCATOR 

12.05.2020 

 

 

 Conform art.13 alin.1 raportat la art.7 alin.1 lit.”q” din Regulamentul de Ordine Interioară 

al Instanţelor Judecătoreşti, preşedintele instanţei 

 

 

 

C O N V O A C Ă 

 

 

 Colegiul de conducere al Judecătoriei Slobozia în şedinţă ordinară în data de 13.05.2020, 

ora 14:00. 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 

 

 

1. Măsuri organizatorice ce se impun în contextul reluării activităţii instanţei, după încetarea 

stării de urgenţă, în vederea prevenirii răspândirii infecţiei cu Corona virus SARS-CoV-2; 

 

2. Supunerea spre avizare / aprobare a deciziilor preşedintelui nr. 5 din 12 martie 2020, nr.6 

din 07 aprilie 2020, nr.7 din 23 aprilie 2020 şi nr.8 din 29 aprilie 2020; 

 

3. Alte probleme. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE,  

Judecător Leanca Cosmin 

 

 

 

 

 

 

Membri: 

 

Clinciu Ana-Maria______________ 

 

Olteanu Elena _____________  
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JUDECĂTORIA SLOBOZIA 

 

 

 

 

 

COLEGIU  DE  CONDUCERE 

HOTĂRÂREA  NR.9 

din data de 13 mai 2020 

  

 Având în vedere dispoziţiile art.18 şi următoarele din  Regulamentul  de ordine interioară  

al  instanţelor judecătoreşti,  Colegiul de conducere  al  Judecătoriei Slobozia  s-a întrunit în şedinţa de 

lucru în data 13 mai 2020,  fiind convocată de preşedintele Judecătoriei Slobozia, domnul judecător 

Leanca Cosmin. 

 La şedinţa de lucru convocată pentru data de 13.05.2020, au participat un număr de 3 

membri, aceasta fiind condusă de domnul judecător Leanca Cosmin, preşedintele Judecătoriei 

Slobozia.  

Şedinţa Colegiului de conducere al Judecătoriei Slobozia a fost legal constituită.  

 Conform art. 23 alin.3 din Regulamentul de ordine interioară al  instanţelor judecătoreşti,   

secretariatul  şedinţei de lucru a fost asigurat de doamna Dinu Aurelia,  grefier şef al Judecătoriei 

Slobozia. 

 În temeiul  dispoziţiilor art.18 şi următoarele din Regulamentul de ordine  interioară al  

instanţelor judecătoreşti. 

COLEGIUL DE CONDUCERE 

AL JUDECĂTORIEI SLOBOZIA 

 

   

Având în vedere Hotărârea Colegiului Curţii de Apel București  nr.53/18.03.2020, precum 

şi Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 257/17.03.2020 şi Hotărârea Colegiului de 

Conducere a Tribunalul Ialomița, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Măsuri privind activitatea de judecată  

Recomandă completurilor de judecată ca, pentru şedinţele de judecată planificate să se 

stabilească intervale orare pentru strigarea cauzelor, pe loturi de dosare, respectiv la o oră un 

anumit număr de dosare, preşedintele fiecărui complet urmând să aprecieze numărul de dosare 

care se vor judecă în ora respectivă, iar în funcţie de cele stabilite se va întocmi lista de şedinţă de 

către grefier, cu menţionarea dosarelor care se vor judecă în intervalul orar fixat, listă de şedinţă ce 

va fi afișată la uşa instanţei, în ziua şedinţei şi pe portalul de internet al instanţei, în termen de 

două zile anterior şedinţei de judecată. 

Accesul justiţiabililor în incinta instanţei şi sălii de judecată se va face strict în intervalele 

orare stabilite pentru judecarea cauzei, iar acestora li se va acorda timpul necesar studierii 

dosarelor.  

În toată perioada în care se află în sediul instanţei, justiţiabilii sunt obligaţi să poarte 

echipament de protecţie individual, cel puţin o mască de protecţie facială, preşedintele completului 

de judecată urmând să dispună îndepărtarea lor din sala de şedinţă dacă aceste măsuri nu sunt 

respectate.  
Lăsarea dosarelor la a doua strigare se încuviinţează de preşedintele completului de judecată, în 

intervalul orar prestabilit pentru grupul de cauze din care face parte şi cauza respectivă. Pe toată perioada 

prezenţei în interiorul instanţei, atât în sala de judecată, cât şi în spaţiile aferente compartimentelor 

instanţei, justiţiabilii sunt obligaţi să păstreze distanţarea fizică. 

Completul de judecată va lua toate măsurile necesare, astfel încât dezbaterea cauzelor să nu 

depăşească intervalul orar fixat. Preşedintele completului va lua măsuri pentru limitarea numărului 

de persoane în sala de judecată, dacă situaţia o impune, pentru a se asigura distanţarea fizică. 
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Art.2  În cauzele repuse pe rol, după suspendarea de drept aferentă perioadei stării de 

urgenţă, precum şi în cauzele în care se va stabili ulterior termenul de judecată, la fixarea 

termenelor se vor stabili intervale orare în care va avea loc judecata, citaţiile urmând să poarte 

următoarele menţiuni: 

- obligativitatea părţilor, în cazul în care se vor prezenta la instanţă, de a purta 

echipamentul de protecţie individual, cel puţin o mască de protecţie facială; 

- intervalul orar în care a fost fixată dezbaterea cauzei; 

- prezenţa obligatorie/neobligatorie sau că pot solicita judecarea cauzei în lipsă. 

  

Art.3 Stabileşte următoarele măsuri privind accesul publicului la compartimentele arhivă 

şi registratură 

Se recomandă ca şi în continuare cererile de chemare în judecată, înscrisurile şi alte cereri 

adresate instanţei să fie înaintate, în principal, prin mijloace electronice (e-mail, fax) sau prin 

poştă. 

La compartimentele care desfăşoară activităţi cu publicul, accesul justiţiabililor se va face potrivit 

unei programări prealabile realizate telefonic, la numărul de telefon 0721.57.63.61, care va fi afişat pe site-

ul instanţei, la ora la care va fi stabilită în acest mod, cu respectarea regulilor de distanţare fizică şi doar în 

cazuri excepţionale, preşedintele instanţei sau persoana desemnată de acesta, va putea permite accesul și 

fără o programare prealabilă. 

Programul cu publicul la compartimentul arhivă va fi stabilit separat, în intervalul orar 8:30 -11:30, 

cu justiţiabilii, iar pentru avocaţi, experţi, consilieri juridici între orele 12:00 – 15:00, urmând ca 

programările telefonice pentru consultarea dosarelor, obţinerea de relaţii, precum şi orice alte solicitări să 

se facă în intervalul 8:30 - 15:30. 

Programul cu publicul la compartimentul registratură va fi între orele 8:30 - 12:30. 

Personalul care îşi desfăşoară activitatea cu publicul este obligat să poarte echipament de protecţie. 

În incinta spaţiilor aferente compartimentelor arhivă şi registratură va fi permis accesul unei singure 

persoane. 

Cererile de eliberare cauţiuni vor fi direcţionate către grefierul şef, care va anunţa părţile (la telefonul 

indicat) despre data şi ora stabilită în vederea ridicării acestora. 

 

 Art.4 Aprobă ca înaintarea dosarelor în căile de atac să se facă conform programării stabilite de 

către instanţele de control judiciar. 

 

 Art.5 Avizează / aprobă deciziile preşedintelui nr. 5 din 12 martie 2020, nr.6 din 07 

aprilie 2020, nr.7 din 23 aprilie 2020 şi nr.8 din 29 aprilie 2020. 

 

Art.6 Respinge cererea formulată de domnul judecător Ciocan Nicolae-Mugurel. 
 

ART.7 Prezenta intră în vigoare din data de 15.05.2020 şi se comunică judecătorilor şi 

personalului auxiliar de specialitate din cadrul Judecătoriei Slobozia, precum şi Biroului IT din 

cadrul Tribunalului Ialomiţa şi se publică pe pagina de internet a instanţei. 

 

PREŞEDINTE – LEANCA COSMIN, preşedinte al instanţei 

 

MEMBRII – CLINCIU ANA-MARIA, vicepreşedinte al instanţei 

 

- OLTEANU ELENA, judecător 

 

SECRETAR – DINU AURELIA, grefier şef 

 

 


