
R O M A N I A 

JUDECĂTORIA CARANSEBEŞ 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

COLEGIUL  DE CONDUCERE 

 

HOTĂRÂREA  NR. 10 

din  07.09.2020 

 

 

 

Colegiul de conducere al Judecătoriei Caransebeş, constituit în baza art. 49 din Legea 

nr. 304/2004, republicată şi potrivit art.18 din Regulamentul de Ordine Interioară al Instanţelor 

Judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea nr. 1375 din 17 decembrie 2015 a Consiliului Superior al 

Magistraturii. 

Văzând şi prevederile art.18 alin. 1, art. 19 din Regulament. 

Având în vedere încetarea delegării la Tribunalul Caraş-Severin a doamnei judecător 

Olariu Doina şi reluarea activităţii cu data de 01.09.2020 la Judecătoria Caransebes,  

În temeiul art.23 alin. 7 şi alin. 8  din Regulamentul de Ordine Interioară al Instanţelor 

Judecătoreşti,  

Cu unanimitate, 

Emite următoarea,  

 

H O T Ă R Â R E 

 

Art. 1  Potrivit  art. 111 alin. 13 ROIIJ  avizează  preluarea completurilor  cu nr. de  

ordine 5 ( C5 civil, C5 penal, C5 penal A, C5 executări silite) şi cu nr. de ordine 2 ( C2 civil ) 

de  către  judecător Olariu Doina, începând  cu  data  de 07.09.2020, întrucât domnului judecător  

Pîţu Adrian Cătălin i-a încetat activitatea la Judecătoria Caransebes cu data de 15.07.2020. 

Art. 2 Modifică planificările de permanență si planificările de drepturi şi libertăți prin 

includerea cu data de 01.10.2020 şi a  doamnei judecător Olariu Doina în aceste planificări.  

Art. 3 Păstrează astfel cum au fost stabilite ședințele de judecată pentru completul C5 

civil/penal, C2 civil. 

Art. 4 Avizează includerea doamnei judecător Olariu Doina în planificarea realizată 

privind  delegarea judecătorilor  la  sectorul executări penale.  

Planificarea este lunară, ciclică, în ordinea nr. de  complet:  C7-septembrie, C4-

octombrie, C5-noiembrie, C6-decembrie 2020. În caz de absenţă, judecătorul titular va fi  

înlocuit de următorul judecător  de pe  planificarea de  permanenţă. Această regulă se aplică  şi 

grefierilor  delegaţi în caz de lipsă a titularului.  

Art. 5 Se avizează cu majoritate blocarea judecătorului Olariu Doina de la repartizarea 

dosarelor penale cu rechizitorii, ordonanţe de renunţare la urmărirea penală, de clasare ori de 

solicitare a confiscării/desființării, sesizare cu acord de recunoaștere a vinovăției, confirmare 

ordine de protecţie, plângeri împotriva soluției procurorului instrumentate de procuror Olariu 

Nicuşor, pentru a facilita organizarea instanței şi pentru a asigura repartizarea echitabilă a 

dosarelor penale la toate completele. 

În acest sens se stabileşte următoarea modalitate de lucru: având în vedere că Parchetul 

de pe lângă Judecătoria Caransebeş predă la Registratură un număr de mai multe dosare penale 

pe zi, grefierul registrator va tria dosarele penale instrumentate de procuror Olariu Nicuşor. 

Dosarele penale instrumentate de ceilalţi procurori vor fi înregistrate şi repartizate aleatoriu 

tuturor completelor penale, după care, se va proceda la înregistrarea celorlalte dosare penale, 



instrumentate de procuror Olariu Nicuşor şi la blocarea completului C5 penal şi C5 penal A - 

judecător Olariu Doina. 

După repartizarea aleatorie a acestor cauze se va reveni la deblocarea completului C5 

penal, C5 penal A sens în care se va întocmi proces verbal de către grefierul delegat cu 

repartizarea aleatorie. 

Art. 6 Avizează delegarea doamnei judecător Olariu Doina la Biroul Informații şi 

Relaţii Publice şi purtător de cuvânt în caz de absenţă urmând a fi înlocuită de judecător Horvath 

Alexandru Mihai.  

Art. 7 Avizează delegarea doamnei judecător Olariu Doina la repartizarea aleatorie a 

cauzelor în caz de absenţă urmând a fi înlocuită de către de judecător Negoiţă Liliana sau de 

judecătorul următor de pe planificarea de permanenţă.  

Art. 8 Menține constituirea  completelor  colegiale  C4-C5  şi  C6-C7 pentru 

soluţionarea  cererilor  cu  obiect  anulare ordonanţă de  plată. În absenţa  judecătorului  sau în 

caz de  incident cauza se judecă de  către judecătorul de permanenţă  sau  următorul  din 

planificare. 

Art. 9 Modifică repartizarea grefierilor la completele de judecată în sensul că  pe 

parcursul anului 2020 începând cu data de 07.09.2020 doamna grefier Gherghe Nasta va 

participa ca grefier de şedinţă la completele C5 civil/penal/executări silite, C2 civil alături de 

grefier Cioablă Maria Mădălina iar doamna grefier Lala Tudoriţa va participa ca grefier de 

şedinţă la completul C7 civil/penal/executări silite alături de grefier Bulgăr Andreea.  

Art. 10 Dispune solicitarea unui punct de vedere Curţii de Apel Timișoara cu privire la 

Hotărârea nr. 884/2013 şi a Adresei nr. 5878/12.05.2020 a Consiliului Superior al Magistraturii 

cu privire la practica instanțelor judecătorești referitoare la publicarea pe portalul instanțelor a 

informațiilor privind dosarele având ca obiect „minori şi familie”.  

Art. 11 Avizează menținerea în continuare a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 

14/14.05.2020 cu privire la activitatea administrativ-judiciară a Judecătoriei Caransebes, ce se 

va desfășura în continuare cu luarea în considerare a Deciziei nr. 62/31.08.2020 a Curţii de Apel 

Timișoara cu privire la planul de măsuri pentru prevenirea şi limitarea efectelor pandemiei 

determinată de infectarea cu COVID-19.  

Art. 12  Prezenta hotărâre se comunică personalului instanței, se afișează pe portal şi 

intranet.  

Art. 13 Prezenta hotărâre  intră  în  vigoare   începând  cu  data  de 07.09.2020. 

 

   

COLEGIUL DE  CONDUCERE 

 

 

     JUDECĂTOR,           JUDECĂTOR,                       JUDECĂTOR                   

GALESCU DANIELA      NEGOIŢĂ LILIANA        HORVATH ALEXANDRU 

 

 


