ROMÂNIA
TRIBUNALUL DOLJ
CABINETUL PREŞEDINTELUI
Str. Brestei, nr. 12
1100 Craiova România
Operator de date cu caracter personal nr. 4690
E-mail : tr-dolj@just.ro
Telefon/Fax : 0251/418.612; 0251/419851

COMUNICAT
din 12 septembrie 2016
Având în vedere Hotărârea Colegiului de Conducere al Tribunalului Dolj
nr. 18/09.09.2016, prin care s-au interpretat menţiunile articolului 3 din
hotărârea nr. 4/2016 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului
Dolj, ca fiind cauze urgente în materie penală şi foarte urgente în materie civilă ce urmează a fi judecate în perioada protestului - acele cauze apreciate urgente
conform Ordinului de serviciu nr. 7 din 11 iulie 2016 pentru desfăşurarea
activităţii în vacanţa de vară, respectiv:
SECŢIA I CIVILĂ
În materia civil
-asigurare dovezi
-asigurare dovezi (art.7 al.2 OG 94/1999)
-autorizarea executării obligaţiei de a face (art. 580 ind.2 C.p.c. / art.903 NCPC)
-autorizarea intrării în încăperi (Art. 384 ind.1 al. 2 C.p.c./ art.679 NCPC
-cerere necontencioasă
-Certificarea titlurilor executorii europene
-Completare/lămurire dispozitiv
-consfinţire acord de mediere
-conflict de competenţă
-contestaţie la executare
-contestaţie la legea electorală
-investire cu formulă executorie
-încuviinţare executare silită
-încuviinţarea executării silite în zile nelucrătoare
-ordonanţă preşedinţială
-poprire asigurătorie
-reintegrare spaţiu locativ
-sechestru asigurător
-sechestru judiciar
-somaţie de plată
-strămutare
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-suspendare - art.143 NCPC/art. 40 alin. 2 CPC
-alte cereri-suspendare executare
-suspendare executare art. 484,507,512,700,718 NCPC/art. 300,319^1,325 CPC
-suspendare provizorie
-termen de graţie/eşalonare plată obligaţie.
- cerere reexaminare ajutor public judiciar
- reexaminare anulare cerere
-reexaminare amendă judiciară
-reexaminare taxe timbru
În materia proprietate intelectuală:
- Certificarea titlurilor executorii europene
- cerere reexaminare ajutor public judiciar
- Completare/lămurire dispozitiv
- cerere necontencioasă - art.537 NCPC
- conflict de competenţă
- ordonanţă preşedinţială
- reexaminare taxe de timbru
- reexaminare anulare cerere
- suspendare - art.143 NCPC/art. 40 alin. 2 CPC
- suspendare executare art.484,507,512,700,718 NCPC/art. 300,319^1,325 CPC
- strămutare
- suspendare executare
-termen de graţie/eşalonare plată obligaţie.
În materia minori şi familie
– adopţie
-consfinţire acord de mediere
- deschidere procedură adopţie
- încredinţare pentru adopţie
- ordonanţă preşedinţială
- plasament
- plasament de urgenţă
- prelungire încredintare pentru adoptie
- conflict de competenta
- curatelă
- ordin de protecţie
- pensie întreţinere
- completare / lamurire dispozitiv (in situatia in care obiectul principal face parte din
cele anterior enumerate)
- cerere reexaminare ajutor public judiciar
- reexaminare anulare cerere
- reexaminare taxe de timbru
- reexaminare amendă judiciară.
Cauzele având ca obiect îndreptare eroare/completare/lămurire dispozitiv sunt cauze
urgente şi vor fi soluţionate dacă obiectul principal al cererii la care se refera este o cauză
urgentă.
SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
- asigurare dovezi;
- cerere necontencioasă;
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- îndreptare/completare/lămurire dispozitiv;
- conflict de competenţă;
- excepţie de nelegalitate act administrativ;
- învestire cu formulă executorie;
- luare măsură declarare indezirabil;
- măsuri asiguratorii;
- ordonanţă de plată – OUG 119/2007 / art. 1013 Cod proc. civ.;
- ordonanţă preşedinţială;
- poprire asiguratorie;
- sechestru asigurător;
- sechestru judiciar;
- somaţie de plată;
- strămutare;
- suspendare – art. 40 alin. 2 CPC;
- suspendare executare act administrativ;
- suspendare executare art. 300, 3191, 325 CPC;
- suspendare executare hotărâre civilă;
- suspendare provizorie a executării;
- termen de graţie/ eşalonare plată obligaţie;
- cerere reexaminare ajutor public judiciar;
- suspendare executare silită conf OG nr. 22/2002;
- plângere contestaţie tergiversare (plângere împotriva încheierii de soluţionare a
contestaţiei privind tergiversarea procesului);
- reexaminare taxă de timbru;
- reexaminare amendă judiciară;
- contestaţie mandate aleşi locali;
- litigii achiziţii publice, privind :
- contestaţie în faza de atribuire a contractului de achiziţie publică;
– suspendarea procedurii de atribuire;
– suspendare executare contract.
- alte cereri care au caracter urgent
Cererile de reexaminare (ajutor public, taxe de timbru, amendă judiciară, anulare
acţiune), precum şi îndreptare/completare/lămurire dispozitiv se judecă în această perioadă
doar în măsura în care se referă la cauze urgente.
SECŢIA A II-A CIVILĂ
În materia litigii cu profesionişti:
- acţiune posesorie
- asigurare dovezi
- cerere necontencioasă
- cerere reexaminare ajutor public judiciar
- certificarea titlurilor executorii europene
- completare/lămurire dispozitiv
- conflict de competenţă
- contestație la executare
- investire cu formulă executorie
- incompatibilitate
- încuviinţare executare silită
- îndreptare eroare materială
- ordonanţă de plată – OUG 119/2007/art.1013 CPC ş.u.
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- ordonanţă preşedinţială
- plângere contestaţie tergiversare
- poprire asiguratorie
- procedură necontencioasă
- reexaminare anulare cerere
- reexaminare amendă judiciară
- reexaminare taxă timbru
- sechestru asigurator
- sechestru judiciar
- suspendare - art. 40 alin. 2 CPC
- suspendare executare art. 300, 319^1, 325 CPC
- suspendare executare hotărâre arbitrală
- suspendare executare silită
- suspendare hotărâre A.G.A
- suspendare licitaţie
- suspendare provizorie a executării
- termen de graţie/eşalonare plată obligaţie.
În materia insolvenţei:
- cerere necontencioasă
- certificarea titlurilor executorii europene
- completare/lămurire dispozitiv
- conflict de competenţă
- deschidere procedură la cererea debitoarei
- incompatibilitate
- îndreptare eroare materială
- măsuri asiguratorii
- ordonanţă preşedinţială
- plângere contestaţie tergiversare
- reexaminare taxă timbru
- strămutare
- suspendare – art. 40 alin. 2 CPC
- suspendare executare
- suspendare executare art. 300, 319 1, 325 CPC
- termen de graţie/eşalonare plată obligaţie
SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
- acţiune în constatarea nelegalităţii grevei
- acţiune în suspendarea grevei
- asigurare dovezi
- cerere necontencioasa
- completare/lămurire dispozitiv/îndreptare eroare materială
- măsuri asigurătorii
- ordonanţă preşedinţială
- poprire asiguratorie
- reexaminare anulare cerere
- reexaminare amendă judiciară
- sechestru asigurător
- sechestru judiciar
- suspendare executare
- suspendare executare art. 300, 319*1, 325 CPC /art. 484, 507, 512, 700, 718 ncpc
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- suspendarea provizorie a executării
- termen de graţie/eşalonare plată obligaţie.
Cauzele având ca obiect completare/lămurire dispozitiv/îndreptare eroare materială
sunt cauze urgente şi vor fi soluționate dacă obiectul principal al cererii la care se referă este o
cauză urgentă.
SECŢIA PENALĂ:
- verificare măsuri preventive (art.205 NCPP)
- verificare măsuri preventive (art.206 NCPP)
- verificare măsuri preventive (art.207 NCPP)
- modificare obligaţii control judiciar (art. 215 NCPP)
- modificare obligaţii control judiciar pe cauţiune (art. 216 NCPP)
- modificare conţinut arest la domiciliu (art. 221 NCPP)
- măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
- modificarea/încetarea obligaţiilor (art.73, 48, 57, 61 Legea 253/2013)
- abţinere (art. 50 C.p.p./art.66 NCPP)
- recuzare (art. 51 C.p.p./art.67 NCPP)
- Recuzarea întregii instanţe
- propunere de arestare preventivă a învinuitului (art. 146 C.p.p.)
- propunere de arestare preventivă a inculpatului (art. 149 ind 1. C.p.p.)
- menţinere măsură de arestare preventivă
- prelungirea altor măsuri (obligarea de a nu părăsi ţara/locaţia)
- plângere control judiciar (art.213 NCPP)
- înlocuirea măsurii preventive (art. 139 C.p.p.)
- plângere control judiciar pe cauţiune (art.216 NCPP)
- revocarea măsurii preventive (art. 139 C.p.p.)
- plângere împotriva ordonanţei procurorului privind măsurile preventive (art. 140
ind.2 C.p.p.)
- verificare măsura preventivă propusă de DNA/DIICOT (art.207 NCPP)
- propunere de arestare preventivă a învinuitului(art. 146 CPP al. 12)
- propunere de arestare preventivă a inculpatului(art. 149 ind.1 al. 13 CPP)
- prelungire arestare la domiciliu (art.222 NCPP)
- înlocuirea măsurii preventive(art. 140 ind.3 şi art. 141 CPP)
- revocarea măsurii preventive(art. 140 ind.3 şi art. 141 CPP)
- plângere împotriva ordonanţei procurorului privind măsurile preventive(art. 140
ind.3 CPP)
- ridicarea controlului judiciar (art. 160 ind.3 C.p.p.)
- revocare măsură preventivă (art.242 NCPP)
- ridicarea controlului judiciar(art. 160 ind.9 CPP)
- înlocuire măsură preventivă (art.242 NCPP)
- revocare măsură preventivă propusă de DNA/DIICOT (art.242 NCPP)
- înlocuire măsură preventivă propusă de DNA/DIICOT (art.242 NCPP)
- prelungire arestare preventivă propusă de DNA/DIICOT (art.234 NCPP)
- prelungire arestare preventivă (art.234 NCPP)
- măsuri preventive persoane juridice (art.493 NCPP)
- prelungirea măsurilor preventive faţă de persoana juridică(art.479/5 CPP)
- înlocuire arestare la domiciliu (art.221 alin. 11 NCPP)
- permisiunea părăsirii domiciliului (art.221 alin. 6 NCPP)
- menţinerea/înlocuirea sau încetarea măsurii internării medicale (art.571 NCPP)
- prelungire măsuri preventive persoană juridică (art.493 alin. 4 NCPP)
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- revocare măsuri preventive persoană juridică (art.493 alin. 8 NCPP)
- revocare control judiciar (art.213 alin. 6 NCPP)
- înlocuire control judiciar (art.215 alin.7 NCPP)
- înlocuire control judiciar pe cauţiune (art.217 alin. 9 NCPP)
- dosare de fond aflate în faza de Cameră Preliminară;
- propunerile şi cererile vizând măsurile preventive;
- menţinerea arestării preventive în faza de Cameră Preliminară şi judecată – fond şi
cale de atac;
- cererile privind contestaţia la executare – fond şi cale de atac;
- cereri de amânare şi întrerupere de executare a pedepsei închisorii– fond şi cale de
atac;
- cereri de liberare condiţionată– fond şi cale de atac;
- cererile referitoare la cooperarea judiciară internaţională în materie penală;
- cererile de autorizarea efectuării percheziţiilor domiciliare şi informatice;
- cererile de emitere a mandatelor de supraveghere (art. 139 CPP);
- cererile de autorizare a obţinerii de date conform art. 152 şi urm. CPP.

CONDUCEREA
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