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Programul instanţei şi planificarea şedinţelor de judecată 

în perioada vacanţei judecătoreşti 
17 iulie – 27 august 2017 

la Tribunalul Dolj 
 
 

În perioada vacanţei judecătoreşti, 17 iulie – 27 august 2017, activitatea de judecată, 
precum şi activitatea compartimentelor auxiliare ale Tribunalului Dolj se va desfăşura astfel: 

1.Completele special constituite pentru perioada vacanţei, vor soluţiona cauzele urgente, 
precum şi acelor în care a intervenit un acord de mediere, indiferent de obiectul cauzei, conform 
art. 113 din Regulamentul de Ordine Interioară al instanţelor aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Superior al Magistraturii nr. 1375/2015. 

2.Activitatea Serviciului Arhivă şi Registratură - în perioada 17.07.2017 - 25.08.2017, 
este asigurată, conform planificării, după cum urmează: 

-  Programul de lucru cu publicul al arhivei se desfăşoară de luni până vineri, între 
orele 0900 - 1200; de către personalul planificat săptămânal şi se desfăşoară cu respectarea 
programului normal de lucru: 800 - 1600; 

-  La Serviciul Arhivă, se primesc şi se eliberează acte în fiecare zi de luni, miercuri şi 
vineri, între orele 0900-1200; 

- La Serviciul Registratură, se fac zilnic repartizări aleatorii ale acţiunilor sosite prin 
corespondenţă, precum şi ale acţiunilor primite de la justiţiabili. 

În perioada vacantei judecătoreşti, şedinţele de judecată se vor desfăşura astfel:  
- În cadrul Secţiei  I Civilă,  în zilele de:  25.07.2017  şi  17.08.2017;                     
- În cadrul Secţiei  a II-a Civilă de Litigii cu Profesionişti şi Cauze de Insolvenţă, în 

zilele de:  25.07.2017;  08.08.2017 şi 22.08.2017; 
- În cadrul Secţiei Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, în zilele de: 24.07.2017 şi 

18.08.2017; 
- În cadrul Secţiei Contencios Administrativ şi Fiscal, în zilele de: 26.07.2017; 

09.08.2017 şi 23.08.2017; 
- În cadrul Secţiei Penale, în zilele de: 26.07.2017; 09.08.2017 şi 23.08.2017. 
Informaţii despre activitatea compartimentelor Tribunalului Dolj, în perioada menţionată, 

se pot găsi pe portalul instanţelor www.portal.just.ro. 
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