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CABINETUL PREŞEDINTELUI

ANUNŢ PRIVIND
condiţiile în care părţile din proces şi reprezentanţii legali ai acestora au acces la conţinutul
în format electronic al încheierilor de şedinţă sau al celorlalte hotărâri judecătoreşti
pronunţate de Judecătoria Tîrgu Mureş
Având în vedere dispoziţiile Regulamentului de ordine interioară al instanţelor
judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea nr. 1385/2015 a Consiliului Superior al Magistraturii,
precum şi Hotărârea nr. 114/10 februarie 2015 a Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii, în vederea asigurării accesului publicului la documentele create de instanţă,
prin decizia preşedintelui Judecătoriei Tîrgu Mureş nr. 15 din 23.08.2018, au fost
reglementate condiţiile în care părţile din proces şi reprezentanţii legali ai acestora au
acces la conţinutul în format electronic al încheierilor de şedinţă sau celorlalte hotărâri
judecătoreşti pronunţate de Judecătoria Tîrgu Mureş, după cum urmează:

Transmiterea prin e-mail către părţile dintr-un proces, dar şi către
reprezentanţii legali ai acestora, a încheierilor de şedinţă sau a hotărârii
judecătoreşti se va efectua în baza unei cereri adresate de către aceştia.
Cererea va cuprinde numele părţii/al reprezentantului legal şi adresa de email şi va fi prezentată preşedintelui sau unuia dintre judecătorii completului de
judecată, în vederea aprobării.
În situaţia aprobării unei asemenea cereri, transmiterea încheierilor de
şedinţă şi a hotărârilor judecătoreşti urmează a se face de către grefierul de
şedinţă după redactarea şi semnarea acestora de către toţi membrii completului
de judecată, către adresa de e-mail indicată de solicitant, fie la depunerea
cererii de chemare în judecată, fie ulterior, conform celor dispuse de
preşedintele sau de unul dintre judecătorii completului.
Vor fi expediate către părţi (sau avocaţii acestora) numai documente
aparţinând instanţei, respectiv Judecătoriei Tîrgu Mureş.
Cererea privind comunicarea prin e-mail a hotărârilor judecătoreşti,
inclusiv a încheierilor, pronunţate într-un dosar al unei alte instanţe, care se află
la momentul formulării cererii de comunicare pe rolul Judecătoriei Tîrgu Mureş,

va fi rezolvată de instanţa care a pronunţat hotărârea, sens în care va fi transmisă
acesteia în cel mai scurt timp posibil.
Câmpurile referitoare la adresa de e-mail depuse la dosar vor fi
completate de grefierul de şedinţă la data indicării acestora.
Se atrage atenţia părţilor că este vorba despre un demers pur informativ
care nu are valoarea unei comunicări de acte procedurale în sensul legislaţiei în
vigoare.
Aprecierea asupra hotărârilor judecătoreşti, inclusiv a încheierilor,
excluse de la procedura comunicării este de competenţa completului de judecată.
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