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ODerator de datc cu caracter Dersonal nr. 4840

CABINE,TUL PRE$EDINTELUI

DECIZIA NR. I2

din 24 septenrbrie 202 I

Preqedintele Judecitoriei, judecdtor Sandu Mariana,
Av6nd in vedere necesitatea lulrii unor m5suri pentru evitarea rispAndirii

COVID I9,
Av6nd in vedere Hotdrfuea nr.73412020 a Secliei pentru judecdtori a

Consiliului Superior al Magistraturii, modificatd 9i cornpletatd prin Hoterarea
nr. 1095/2020 a Secliei pentru judecetori a Consiliului Superior al Magistraturii,

ln temeiul dispoziliilor aft. l3 raportat la art.7 din Regulamentul de ordine
interioard al instanlelor judecdtoregti aprobat prin Hotdr6rea Consiliului Superior
al Magistraturii nr. 1375i2015,,

DECIDIi:

Art. l. incepdnd cu data de 27 septembrie 2021, programul cu publicul in
arhiva 9i registratura Judecdtoriei Horezu se va desligura in zilele de luni,
miercuri gi vineri intre orele I 0,00- I 2,00 av6nd prioritate avocalii, consilierii
juridici, exper{ii gi practicienii in insolvenld.

In acest interval, va fi permis accesul a cel mult doul persoane in acelagi
timp in biroul avoca{ilor, respectiv o persoani la arhiv6 sau registratur5.

Pentru evitarea aglomeraliei, studiul cauzei se va realiza folosind aplica{ia
Infodosar, iar inscrisurile se vor transmite in format electronic, prezenta
persoanelor in arhivi pentru studierea dosarelor Ei depunerea de inscrisuri fiind
lirnitate la situaliile in care nu existe altl posibilitate.

Aceasla regulS va fi adusi la cunoEtinla publicului prin publicarea pe

pagina instan[ei.
Art.2. Se interzice stalionarea participan{ilor la procedurile judiciare pe

holul instanlei, cu exceplia persoanelor care a$teapte pentru a avea acces in
arhivl sau in birouI avocatilor, intr-un numdr rezonabil qi cu pdstrarea distanlei
de2m.

Art.3. Listele de gedinli vor fi stabilite prin gruparea cauzelor pe intervale
orare, la aprecierea pregedintelui de cornplet, care va avea in vedere limitarea
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numerului de persoane in scopul respectdrii regulilor de distanfare sociald,
precum gi duratele de timp necesare de suspendare a Eedinlei de judecatd pentru
aerisirea/dezinfectarea s6lii de gedin{d.

Listele de gedinl5 vor fi publicate pe pagina instantei cu cel pu{in 24 de ore
inaintea termenului de judecatS.

Gruparea cauzelor pe intervale orare va fi realizati, potrivit art.S din
Hotdrdrea nr. 73412020 a Sec{iei pentru judecdtori a Consiliului Superior al
Magistraturii modificata gi completatd, in scris, de pregedintele completului de
judecatd 9i inaintatd grefierului de gedin1d.

Accesul participan{ilor in clddire va fi permis nurnai in intervalul orar
stabilit pentru judecarea cauzei, scop in care grefierul de gedinld va inrndna
dispozitivului dejandanni listele de gedinln cu o zi inainte.

Dispoziliile prezentului articol se vor aplicd in cauzele penale cu inculpali
in stare de{inere numai in mdsura in care va fi posibil.

Art. 4. Accesul publicului este interzis in incinta corpului de clidire in care
se afld biroului personalului.

In interiorul instan{ei, este obligatoriu portul rnigtii de protec[ie, astfel
incet se acopere nasul gi gura, atAt pentru public, cat Qi pentru personalul instan{ei
gi personalul de pazd, indiferent de spaliul in care se alll: holuri, birouri, sala de
judecat6, etc.

Dispozitivul de pazd va interzice intrarea persoanelor care nu se
conformeazd acestei obligalii, respectiv, va lua misuri pentru indepdrtarea
acestora din sediul instanlei.

Preqedintele completului nu va permite accesul in sala de judecatd,
respectiv, va dispune indeplrtarea din sal5, a oricdrei persoane care nu poartd
masca astfel inc6t sd aibd acoperite nasul qi gura.

Art.S. Se interzice accesul persoanelor care ntanif'estd simptome de
afec{iuni respiratorii in clddirea Judecdtoriei Horezu, personalul de pazd,
proced6nd Ia indepirtarea acestora imediatd.

Prezenta decizie se completeazE cu Ordinul nr.4612020 Ei Ordinul
nr.54/2020 ale preEedintelui Cu4ii de Apel Piteqti Ei Hotdrirea nr.73412020 a

Sectiei pentru judecitori a Consiliului Superior al Magistraturii, rnodificati gi
completatd prin Hotirdrea nr.109512020 a Secliei pentru judec6tori a Consiliului
Superior al Magistraturii gi intrd in vigoare la data de 27 septembrie 2021.

Prezenta decizie va fi adusd la cunogtinla personalr.rlui instanlei,
dispozitivului de pazd, Baroului VAlcea, precum gi publicului, prin publicarea pe
pagina de internet a Judecdtoriei Horezu gi prin afigarea la sediul instanlei.

Datd astizi, 24 septenrbrie 2021,|a sediul Judecdtoriei Horezu.

Pr edinte,
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Tehnored. R.D

San Ilana
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