
BULETINUL INFORMATIV AL CURŢII DE APEL GALAŢI 
 

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea  
Curţii de Apel Galaţi 

 

 Legea nr. 304/2004 legea pentru organizare judecătorească republicată în Monitorul Oficial al României nr. 
827/13.09.2005, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor, republicată în Monitorul Oficial al României nr.826/13.09.2005, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de 
pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 1197/14.12.2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al 
Magistraturii nr. 1375/2015, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 970/28.12.2015. 

 
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI ATRIBUŢIILE DEPARTAMENTELOR  

 În conformitate cu dispoziţiile generale ale REGULAMENTULUI DE ORDINE INTERIOARĂ AL INSTANŢELOR 

JUDECĂTOREŞTI, aprobat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1375/2015, instanţele judecătoreşti înfăptuiesc justiţia, în numele legii, în 

scopul apărării şi realizării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, precum şi a celorlalte drepturi şi interese 

legitime deduse judecăţii, fără privilegii şi fără discriminări. (art. 1 alin. 3 din Regulamentul de ordine interioara) 

 Instanţele judecătoreşti se încadrează cu numărul necesar de judecători, cu numărul necesar de personal auxiliar de 

specialitate şi personal conex, personal al departamentului economico-financiar şi administrativ, precum şi cu numărul 

necesar de asistenţi judiciari, acolo unde este cazul. (art. 4 alin.1 din Regulamentul de ordine interioara) 

 Conducerea instanţelor este asigurată de preşedinte  şi, în funcţie de volumul de activitate şi de complexitatea cauzelor, de 

unul sau mai mulţi vicepreşedinţi. De asemenea, la fiecare instanţă funcţionează adunarea generală a judecătorilor şi colegiul de 

conducere (art. 4 alin. 2 din Regulamentul de ordine interioara) 

 

La Curtea de Apel Galaţi sunt înfiinţate 5 secţii, respectiv: 

- Secţia penală şi pentru cauze cu minori; 

- Secţia I civilă; 

- Secţia a II – a civilă; 

- Secţia de contencios administrativ şi fiscal; 

- Secţia privind conflicte de muncă şi asigurări sociale. 

 

Curtea de Apel Galaţi are în raza sa de competenţă următoarele tribunale: 

- Tribunalul Galaţi; 

- Tribunalul Brăila; 

- Tribunalul Vrancea. 

 

Curtea de Apel Galaţi este condusă de un preşedinte şi doi vicepreşedinţi, iar secţiile instanţei sunt conduse de preşedinţi 
de secţie. 

Colegiul de conducere al Curţii de Apel Galaţi este format dintr-un număr impar de membri respectiv, preşedintele şi şase 
judecători, aleşi pe o perioadă de 3 ani în adunarea generală a judecătorilor. 

Adunarea generală a judecătorilor este compusă din toţi judecătorii în funcţie ai Curţii de Apel Galaţi. 
 
Atribuţiile preşedintelui, vicepreşedintelui,  ale adunării generale a judecătorilor, ale colegiului de conducere şi ale 

preşedinţilor de secţie sunt detaliate în Regulamentul de ordine interioară în Capitolul II, Secţiunea a II-a la art. 7 alin. 1-7, art. 8 
alin. 1-6, art. 16, art. 19 alin. 1-4, art. 21 alin. 1-3, art. 22 alin. 1-3 şi art. 24 alin. 1-2. 

Potrivit art. 41: 
- La instanţe funcţionează personal auxiliar de specialitate şi conex, personal contractual şi funcţionari publici. 

- Toate instanţele au câte o grefă, o registratură, o arhivă, o bibliotecă şi un birou de informare şi relaţii publice. 

- Curţile de apel şi tribunalele au şi câte un departament economico-financiar şi administrativ, condus de un manager economic. 



- Departamentul economico-financiar şi administrativ din cadrul curţilor de apel şi al tribunalelor asigură activitatea economică, 

financiară şi administrativă a instanţelor la care funcţionează. Pentru tribunalele specializate şi judecătorii această activ itate 

este asigurată de departamentul economico-financiar şi administrativ de la tribunalul în a cărui circumscripţie funcţionează. 

- Curţile de apel au şi un compartiment de documentare şi un compartiment de informatică juridică, structuri ce pot fi înfiinţate şi 

la nivelul tribunalelor, tribunalelor specializate şi al judecătoriilor. 

……. 
- La curţile de apel şi tribunale pot funcţiona consilieri juridici. 

 
În cadrul Curţii de Apel Galaţi funcţionează următoarele compartimente: 
- Grefa, 
- Registratura, 
- Arhiva, 
- Biblioteca, 
- Biroul de Informare şi Relaţii Publice parte integrantă a Centrului de Primire Acţiuni, Documente şi Consultare Dosare, 
- Departamentul Economico - Financiar şi Administrativ din care fac parte: Biroul financiar contabil, Compartimentul 

administrativ, Compartimentul investiţii, patrimoniu şi achiziţii publice, Compartimentul resurse umane, 
- Compartimentul de audit public intern, 
- Compartimentul de documentare, 
- Compartimentul de informatică juridică, 
- Compartimentul de asistenţă şi consiliere psihologică, 
- Compartimentul juridic. 

 
Atribuţiile compartimentelor: 
Grefa, Registratura şi Arhiva efectuează operaţiuni privind primirea, înregistrarea şi expedierea corespondenţei, îndosarierea 

actelor, păstrarea registrelor, precum şi alte lucrări cu caracter auxiliar, necesare bunei desfăşurări a activităţii instanţei. 
 
Compartimentul  de documentare ţine evidenţa legislaţiei, jurisprudenţei şi doctrinei; informează periodic despre necesarul de 

carte sau de alte publicaţii; ţine evidenţa şi gestiunea bibliotecii. 
 
Compartimentul de informatică juridică  analizează şi implementează aplicaţiile informatice comune privind activitatea 

instanţei;asigură exploatarea programelor informatice elaborate de Direcţia tehnologia informaţiei din cadrul M.J. şi Serviciul de formare 
profesională şi statistică judiciara din cadrul C.S.M., la nivelul instanţelor judecătoreşti, instalând produsele informatice şi controlând 
periodic respectarea , de către operatorii de aplicaţie, a instrucţiunilor de utilizare. 

 
Departamentul economico - financiar şi administrativ are ca atribuţii principale efectuarea operaţiunilor financiar contabile, 

evidenţa bunurilor, asigurarea condiţiilor materiale pentru desfăşurarea activităţii instanţelor şi gospodărirea sediilor acestora. 
 

Biroul de informare şi relaţii publice este organizat şi funcţionează potrivit dispoziţiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces 
la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare şi ale O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de 
soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 233/2002. 

 
Centrul de Primire Acţiuni, Documente şi Consultare Dosare oferă cu promptitudine avocaţilor, consilierilor de probaţiune, 

părţilor și reprezentanţilor acestora, informaţiile de care au nevoie; pune la dispoziţie, spre consultare, dosarele, în condiţiile prevăzute 

de lege; asigură primirea cererilor pentru eliberarea certificatelor, copiilor de pe hotărâri sau alte acte din dosare, pentru restituirea 

înscrisurilor originale și pentru legalizarea hotărârilor şi eliberează actele şi înscrisurile solicitate, după rezolvarea cererilor; primeşte 

actele de sesizare a instanţei şi verifică dacă sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de normele procedurale; primeşte  contractele de 

mediere şi, respectiv, acordurile de mediere, actele şi cererile de orice natură prezentate de justiţiabili sau de reprezentanţii lor, inclusiv 

avocaţi, primeşte și înregistrează cererile de furnizare a informaţiilor publice precum și petiţiile adresate instanţei. 

 
Biroul de  Informare şi  Relaţii  Publice  asigură legăturile instanţei cu publicul şi cu mijloacele de comunicare în masă, 

în vederea garantării transparenţei activităţii judiciare, în condiţiile legii. De asemenea, Biroul de Informare şi Relaţii Publice 
asigură activitatea de soluţionare în termen a petiţiilor.  

Are următoarele atribuţii: 
 

 Realizează accesul la informaţiile de interes public care se comunică din oficiu prin: 
 Afişare pe pagina de internet a Curţii de Apel Galaţi; 
 Afişare la sediul Curţii de Apel Galaţi ori prin publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare 

în masă, în publicaţii proprii; 



 Prin consultarea lor la sediul Curţii de Apel Galaţi; 
 Publică şi  actualizează anual un buletin informativ care să cuprindă informaţiile prevăzute de art. 5 din Legea 544/2001, 

 Primeşte, înregistrează şi analizează petiţiile şi dispune cu privire la modul de soluţionare, de redactare a răspunsului, conexare 

sau clasare, 

 Primeşte, înregistrează şi analizează cererile de furnizare a informaţiilor de interes public şi dispune cu privire la caracterul 

acestora - comunicate din oficiu, furnizabile la cerere sau exceptate de la liberul acces, 

 Comunică petiţionarului, în termen de 30 de zile de la data înregistrării petiţiei, răspunsul, indiferent dacă soluţia este favorabilă 

sau nefavorabilă, 

 Răspunde în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de (art. 16 alin. 1 din norme): 

- 10 zile  pentru comunicarea informaţiei de interes public solicitată, dacă aceasta a fost identificată în acest termen; 
- 30 zile pentru comunicarea informaţiei de interes public identificată peste termenul 10 zile; 
- 10 zile pentru anunţarea solicitantului că termenul iniţial nu este suficient pentru identificarea informaţiei solicitate; 
- 5 zile pentru transmiterea refuzului de comunicare a informaţiei solicitate şi a motivării refuzului. 
 
Potrivit art. 16 din H.G. nr. 123/2002, modificată şi completată prin H.G. nr. 478/2016 alin. 2: „Termenele prevăzute la alin. 1 se 

calculează de la data înregistrării solicitării, în condiţiile art. 20 alin. 4; nu intră în calculul termenelor ziua de la care începe să curgă 
termenul, nici ziua când acesta se împlineşte”. 

Art.16 alin 3: „Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care 
urmează” 

 Identifică ştirile difuzate de mass-media locală şi naţională, care au un impact negativ asupra activităţii şi imaginii instanţei sau 
judecătorilor, verifică veridicitatea informaţiilor şi asigură informarea corectă a opiniei publice, exprimând poziţia instanţei faţă 
de problemele semnalate. 

 Redactează declaraţii de presă, furnizând informaţiile de interes public, în scopul unei informări corecte şi complete.  
 

Compartimentul de asistenţă şi consiliere psihologică 
Art. 169 alin. 1 ROI: „La fiecare curte de apel funcţionează un psiholog, cu specializarea în domeniul de competenţă – psihologia 

muncii şi organizaţională ”. 
Psihologul analizează activităţile organizaţionale la nivelul instanţelor judecătoreşti pentru diagnosticarea eventualelor 

disfuncţionalităţi sistemice, în scopul eficientizării actului de justiţie şi ameliorării condiţiilor de muncă. (art. 169 alin. 2 lit. a - i)  
 
Compartimentul juridic 

Potrivit art. 170 alin. 1 din ROI la fiecare curte de apel funcţionează, sub coordonarea preşedintelui, un consilier juridic. Acesta 
sprijină preşedintele curţii de apel prin reprezentarea instanţei şi apărarea drepturilor şi intereselor acesteia în faţa autorităţilor publice, 
instituţiilor de orice natură precum şi în faţa oricărei persoane juridice sau fizice, formulând, în acest sens, acţiuni, cereri, întâmpinări şi 
alte lucrări (art. 170 alin.2).  

 
Comisia de rezolvare a reclamaţiilor administrative este alcătuită din: 

- judecător Veronica-Constanţa Păcurariu, - preşedinte comisie; 
- judecător Lucian Chetrone – membru; 
- judecător Florin Meleacă – membru; 
- judecător Mariana Baban – membru supleant; 
- consilier juridic Ciprian Căpăţînă – secretar comisie. 

 
Notă: atribuţiile compartimentelor sunt detaliate în Regulamentul de Ordine Interioară al instanţelor judecătoreşti  
aprobat prin Hot. C.S.M. nr. 1375/2015, publicată în M.Of. nr. 970/28.12.2015. 

 
Programul de funcţionare al Curţii de Apel Galaţi 

 
Programul de lucru al instanţei: Luni - Vineri: 730 – 1530; 
Programul cu publicul al Centrului de Primire Acţiuni, Documente şi Consultare Dosare este: Luni - Vineri: 830 – 1230; 
Programul pentru studierea dosarelor de către persoanele încarcerate: MIERCURI: 1300 – 1400; 
Programul Biroului de informare şi relaţii publice: 
Luni: 0830 – 1830 
Marţi – Joi: 0730 – 1530 

Vineri: 0730 – 1330 
 
 



Coordonatele de contact ale Curţii de Apel Galaţi 
 

 

         Denumirea:   CURTEA DE APEL GALAŢI 

         Sediul:  mun. Galaţi, str. BRĂILEI nr. 153, cod poştal 800319, jud. Galaţi 

         Telefon:  0236/460027; 

         Fax:  0236/460227; 

         E-mail:  cagalati@just.ro  

         Web:  portal.just.ro 

         Web acces electronic dosare:  cagl.ro, cagalati.ro 

           curteadeapelgalati 

        

Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Curţii de Apel Galaţi  
şi a funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice: 

 
Preşedintele Curţii de Apel Galaţi: judecător Cosmin-Răzvan Mihăilă, 

Vicepreşedintele Curţii  de Apel Galaţi: judecător Doru Benescu, 

Vicepreşedintele Curţii  de Apel Galaţi: judecător Mihaela Kolaritz-Petrescu,             

Preşedintele secţiei I civilă: judecător Anne-Marie-Nicoleta Manea 

Preşedintele secţiei de contencios administrativ şi fiscal: judecător Cristina Dicu, 

Preşedintele secţiei penale şi pentru cauze cu minori: judecător Florin Meleacă,  

Preşedintele secţiei a II –a civilă: judecător Veronica-Constanţa Păcurariu, 

Preşedintele secţiei privind conflicte de muncă şi asigurări sociale: judecător Mihaela Surdu, 

Responsabilul de relaţia cu mass-media (purtător de cuvânt): judecător Cosmin-Răzvan Mihăilă, 

Înlocuitorul purtătorului de cuvânt::  judecător Andreea Arhip, 

Funcţionarul responsabil cu difuzarea informaţiilor de interes public: expert Irina Popa, 

Grefier B.I.R.P. – Ana-Maria Serea. 

 
Colegiul de Conducere al Curţii de Apel Galaţi este format din: 

 
Cosmin-Razvan Mihăilă - preşedintele Curţii de Apel Galaţi 
Florin Meleacă  - judecător 
Andreea Arhip - judecător 
Dragoş-Iulian Beligan - judecător 
Mărioara Coinăcel - judecător  
Gina Ignat - judecător 
Benescu Doru - vicepreşedintele Curţii de Apel Galaţi 

 
 

Numele şi prenumele purtătorului de cuvânt: judecător Cosmin-Răzvan Mihăilă 
Date de contact:  
- telefon: 0236/460027, int. 102; 
- fax: 0236/460227; 
- telefon mobil: 0732147807;  
- adresă de e-mail: cosmin.mihaila@just.ro  
Numele şi prenumele înlocuitorului purtătorului de cuvânt:: judecător Andreea Arhip 
Dare de contact: 
- telefon: 0236/460027, int. 123; 
- fax: 0236/460227; 
- adresă de e-mail: andreea.arhip@just.ro  
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Documente produse şi/sau gestionate de Curtea de Apel Galaţi: 
 

Registrul general de dosare 
Registrul informativ 
Registrul de termene al arhivei 
Condica şedinţelor de judecată 
Registrul privind măsurile preventive (nepublic) 
Registrul de evidenţă a cererilor privind încuviinţarea efectuării percheziţiilor (nepublic) 
Registrul de evidenţă a sesizărilor privind supravegherea tehnică (nepublic) 
Registre privind cooperarea judiciară în materie penală (nepublice) 
Registrul de evidenţă a căilor de atac declarate împotriva hotărârilor civile şi penale 
Registrul de evidenţă a redactării hotărârilor 
Registrele de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor penale 
Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor penale pronunţate în contestaţie 
Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor civile 
Registrul valorilor 
Registrul mijloacelor materiale de probă 
Registrul corpurilor delicte 
Registrul de avarie 
Registrul de intrare-ieşire a corespondenţei administrative 
Registrul de evidenţă a petiţiilor 
Registrul de evidenţă pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de interes public 
Registrul de control 
Registrul privind evidenţa practicii instanţelor de control judiciar 
Registrul de evidenţă a cauzelor suspendate 
Registrul declaraţiilor de avere şi registrul declaraţiilor de interese 
Actele contabile ale instanţei 
Răspunsurile la petiţii, cereri de interes public 
Decizii, ordinele de serviciu, fişele posturilor 
Hotărârile colegiului de conducere 
 

Documentele de interes public: 
Bugetul de stat; 
Bilanţul contabil; 
Situaţia plăţilor lunare; 
Solicitările de ofertă de achiziţii publice; 
Extrase din hotărârile de colegiu; 
Opisul alfabetic; 
Răspunsurile la petiţii, la cererile de informaţii de interes public; 
Rapoartele de activitate. 

 
Sursele financiare: 

Bugetul statului 
 

Programele şi strategiile proprii: 
 

Asigurarea duratei de soluţionare a cauzelor intr-un timp rezonabil; 
Pregătirea profesională a magistraţilor şi personalului auxiliar; 
Eficientizarea comunicării organizaţionale şi îmbunătăţirea relaţiilor interpersonale; 
Îmbunătăţirea activităţii instanţei printr-o mai bună comunicare cu justiţiabilii, cu presa, cu societatea civilă; 
Creşterea încrederii publicului în sistemul judiciar văzut ca instituţie cheie. 

 
 
 
 
 



 
 

MODALITĂŢILE DE CONTESTARE  
a deciziei autorităţii sau instituţiei publice în situaţia când o persoană se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la 

informaţiile de interes public 
 
 

Potrivit art. 32 din H.G. nr. 123/2002 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul 

acces la informaţiile de interes public, modificată şi completată prin H.G. nr. 478/2016 (M. Of. nr. 516/8.07.2016 ) : „În cazul în 

care o persoană  consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa 

cu RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia”  

Art. 33 din H.G. nr. 123/2002 arată ca: „Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate depune 

RACLAMAŢIA ADMINISTRATIVĂ prevăzută la art. 32 în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit sau 

tacit al angajaţilor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice pentru aplicarea Legii nr. 544/2001 şi ale prezentelor norme 

metodologice” 

Art. 34 alin 1 din acelaşi act normativ prevede că: „răspunsul motivat la reclamaţia administrativă se transmite 

persoanei care a formulat-o în termen de 15 zile de la data înregistrării, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă. 

În cazul în care reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul va conţine informaţiile de interes public solicitate iniţial ş i, de 

asemenea, după caz, va menţiona măsurile dispuse, respectiv sesizarea comisiei de disciplină, în cazul funcţionarului public, 

în condiţiile legii.”(art. 34 alin. 2) 

Art. 36 alin. 1: „În condiţiile art. 22 alin. 1 din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, 

persoana care se consideră vătămată în drepturile sale prevăzute de Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările 

ulterioare, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului .” 

Art. 36 alin. 2: „Scutirea de taxă de timbru, prevăzută la art. 22 alin. 5 din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare, pentru plângerea la tribunal şi recursul la curtea de apel nu include şi scutirea de la plata serviciilor de 

copiere a informaţiilor de interes public.” 

Competenţa materială a Curţii de Apel Galaţi 
 
Competenţa în materie civilă  
1. în primă instanţă, cererile în materie de contencios administrativ şi fiscal potrivit legii speciale; 
2. ca instanţă de apel, apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de tribunale în primă instanţă; 
3. ca instanţă de recurs, în cazurile anume prevăzute de lege; 
4. orice alte cereri date prin lege în competenţa Curţii de Apel 
 
Competenţa în materie penală 
    (1) Curtea de apel judecă în primă instanţă: 
    a) infracţiunile prevăzute de Codul penal la art. 394 - 397, 399 - 412 şi 438 - 445; 
    b) infracţiunile privind securitatea naţională a României, prevăzute în legi speciale; 
    c) infracţiunile săvârşite de judecătorii de la judecătorii, tribunale şi de procurorii de la parchetele care funcţionează pe lângă aceste 
instanţe; 
    d) infracţiunile săvârşite de avocaţi, notari publici, executori judecătoreşti, de controlorii financiari ai Curţii de Conturi, precum şi auditori 
publici externi; 
    e) infracţiunile săvârşite de şefii cultelor religioase organizate în condiţiile legii şi de ceilalţi membri ai înaltului cler, care au cel puţin 
rangul de arhiereu sau echivalent al acestuia; 
    f) infracţiunile săvârşite de magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de judecătorii de la curţile de apel şi Curtea 
Militară de Apel, precum şi de procurorii de la parchetele de pe lângă aceste instanţe; 
    g) infracţiunile săvârşite de membrii Curţii de Conturi, de preşedintele Consiliului Legislativ, de Avocatul Poporului, de adjuncţii 
Avocatului Poporului şi de chestori; 
    h) cererile de strămutare, în cazurile prevăzute de lege. 
    (2) Curtea de apel judecă apelurile împotriva hotărârilor penale pronunţate în primă instanţă de judecătorii şi de tribunale. 
    (3) Curtea de apel soluţionează conflictele de competenţă ivite între instanţele din circumscripţia sa, altele decât cele prevăzute la art. 
36 alin. (2), precum şi contestaţiile formulate împotriva hotărârilor pronunţate de tribunale în cazurile prevăzute de lege. 
    (4) Curtea de apel soluţionează şi alte cauze anume prevăzute de lege. 



 
 
Săli de judecată: 3  
- Sala nr. 7 – pentru cauze penale; 
- Sala nr. 8 – pentru cauze civile şi litigii de muncă; 
- Sala nr. 9 – pentru cauze comerciale şi de contencios administrativ şi fiscal. 
 
Toate cele trei săli de judecată se află situate la etajul II al Palatului de Justiţie 
 
Art. 40 alin. 1 din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru 
 
(1) Taxele judiciare de timbru se plătesc de debitorul taxei în numerar, prin virament sau în sistem on-line, într-un cont distinct de venituri 
al bugetului local "Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru", al unităţii administrativ teritoriale în care persoana fizică are domiciliul 
sau reşedinţa ori, după caz, în care persoana juridică are sediul social. Costurile operaţiunilor de transfer al sumelor datorate ca taxă 
judiciară de timbru sunt în sarcina debitorului taxei. 
(2) Dacă persoana care datorează taxa judiciară de timbru nu are nici domiciliul, nici reşedinţa ori, după caz, sediul în România, taxa 
judiciară de timbru se plăteşte în contul bugetului local al unităţii administrativ teritoriale în care se află sediul instanţei la care se introduce 
acţiunea sau cererea. 
(3) La finele fiecărei zile lucrătoare, unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului virează o cotă de 30% din suma colectată în contul de 
venituri al bugetului local prevăzut la alin. (1) în ziua respectivă în contul distinct de venituri al bugetului de stat "Taxe judiciare de timbru 
şi alte taxe de timbru", deschis la unităţile Trezoreriei Statului. Ministerul Finanţelor Publice comunică lunar Ministerului  Justiţiei 
informaţiile privind sumele virate în acest cont. 
 
 
Centrul de Primire Acţiuni, Documente şi Consultare Dosare se află la parter, camera P3 în Palatul Justiţiei, interior 270 
Registratura Curţii de Apel Galaţi – parter, camera P11, interior 147 
Arhiva secţiei penale şi pentru cauze cu minori – parter, camera P1, interior 143 
Arhiva secţiei a II a civilă – parter, camera P1, interior 144 
Arhiva secţiilor conflicte de muncă şi asigurări sociale, civilă I – parter, camera P2, interior 148 
Arhiva secţiei de contencios administrativ şi fiscal – parter, camera P1, interior 149 
Ghişeu poştal (Ghişeu ext. 1 - O.P. 6 GL) – demisol, interior 268 
Ghișeu încasare taxe timbru Primăria mun. Galați – demisol, interior 253 
 

Conform art. 9 din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru: 
 
Următoarele cereri formulate în cursul procesului sau în legătură cu un proces se taxează astfel: 
............................................................................................................................. ...................................................... 
i) cereri pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile aflate la dosar, atunci când sunt efectuate de către instanţă - 0,20 
lei/pagină; 
j) cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de copie - 1 leu/pagină; 
k) cereri pentru eliberarea oricăror altor certificate prin care se atestă fapte sau situaţii rezultate din evidenţele instanţelor de 
judecată ori cu privire la dosarele aflate în arhiva acestora - 1 leu/pagină; 
 l) cereri pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti de copii de pe hotărârile judecătoreşti, cu menţiunea că sunt 
definitive, se taxează cu 5 lei pentru fiecare exemplar de copie. 


