
R O M Â N I A 

CURTEA DE APEL BRAŞOV 

Cabinetul Preşedintelui 

 

 

D E C I Z I A  nr. 111 

din 23 iulie 2020 

 

 

 Preşedintele Curţii de Apel Braşov,  
În exercitarea atribuţiilor prevăzute de art. 7 alin. 1 lit. a din Regulamentul de ordine 

interioară al instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii 

nr. 1375/2015 şi având în vedere prevederile art. 43 şi 46 din Legea nr. 304/2004 privind 

organizarea judiciară, 

Având în vedere că la data de 23 iulie 2020 o persoană din cadrul personalului Curţii de 

Apel Braşov a fost depistată pozitiv la testul Covid-19,  

În vederea prevenirii infectării cu virusul Sars-Co V-2 a personalului instanţei şi a altor 

persoanelor chemate la judecată ori pentru a accede la birourile care au program cu publicul,  

Văzând necesitatea dezinfectării tuturor încăperilor Curţii de Apel Braşov în data de 24 

iulie 2020 şi luând în considerare efectele substanţelor dezinfectante asupra sănătăţii oamenilor,  

Emite următoarea 

 

D E C I Z I E :  

 

  Art. 1. În ziua de 24 iulie 2020 activitatea de judecată în sediul Curţii de Apel Braşov se 

suspendă. 

 

 Art. 2. În aceeaşi dată se suspendă programul cu publicul al compartimentelor arhivă, 

registratură, Biroul de informare şi relaţii publice.  

 

 Art. 3. În ziua de 24 iulie 2020 se va proceda la dezinfectarea generală a sediului Curţii 

de Apel Braşov.  

 

 Art. 4. Cauzele care au fixat termen de judecată pe rolul Curţii de Apel Braşov la data de 

24 iulie 2020 vor fi soluţionate la un termen viitor, stabilit de completele de judecată.  

 În ziua de 27 iulie 2020, în cauzele în care a fost stabilită sau amânată pronunţarea pentru 

data de 24 iulie 2020, completul de judecată va stabili un nou termen de pronunţare.  

 Atât preschimbarea termenelor de judecată cât şi stabilirea noului termen de pronunţare 

se vor face prin rezoluţie sau încheiere, după caz, care vor fi ataşate la fiecare dosar şi despre 

care se va face menţiune în aplicaţia Ecris.  

  

Art. 5. Completele de judecată învestite cu soluţionarea, în data de 24 iulie 2020, a 

cauzelor de extremă urgenţă, procurorul, grefierul, jandarmul, avocatul, aprodul, precum şi 

participanţii la proces sunt obligaţi să poarte integral echipamentul de protecţie pus la dispoziţie 

de curtea de apel.  

Toate cauzele a căror soluţionare reclamă extremă urgenţă vor fi dezbătute în sala de 

şedinţe P22, amplasată la parterul imobilului.   

 

Art. 6. În ziua de 24 iulie 2020 comunicarea oricărui înscris adresat Curţii de Apel 

Braşov se va face exclusiv prin mijloace electronice, la adresa de email afişată pe portalul 

instanţei.  
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Art. 7. În data de 24 iulie 2020 instanţele din circumscripţia judiciară a Curţii de Apel 

Braşov vor înainta în căile de atac exclusiv dosarele a căror soluţionare presupune extremă 

urgenţă, cu anunţarea prealabilă a grefierului de serviciu din cadrul secţiei penale. 

 

Art. 8. Prezenta decizie se popularizează prin afişarea pe pagina de internet a Curţii de 

Apel Braşov, prin afişare la sediul instanţei şi se va comunica tuturor instanţelor din 

circumscripţia judiciară, Pachetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov, Baroului Braşov şi 

Baroului Covasna.  

 

 Emisă astăzi, 23 iulie 2020. 

 

 

Preşedintele Curţii de Apel Braşov 

Judecător Nicoleta Hădărean  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


