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R O M A N I A 
JUDECĂTORIA TÂRGU-MUREŞ  
Târgu Mureş, str. Justiţiei, nr. 1, jud. Mureş 

Telefon-  0265-260919; Fax 0265-260580 
 
 
 
 

Copie extras a  
Hotărârii Colegiului de Conducere din cadrul  

Judecătoriei Târgu-Mureş  
din data de 04 aprilie 2016  

 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 

Hotărârea nr. 78. Avizează planificarea de permanenţă pentru Secţia penală pentru 
luna aprilie 2016 – începutul lunii mai 2016 astfel cum a fost propusă de către preşedintele 
instanţei. 

 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

 
Hotărârea nr.  81.  Stabilește data de joi, 17.03.2016, ora 12.00, pentru susținerea 

examenului de definitivat în funcția de grefier-arhivar. 
 
Hotărârea nr. 82. Stabilește componența Comisiei de Examen pentru definitivarea 

în funcție a grefierilor arhivari debutanți, potrivit dispozițiilor Hotărârii nr. 181/2007 a CSM, 
respectiv: doamna judecător Teodora Albu – președinte al comisiei,  doamna vicepreședinte a 
instanței Simona Tunde Aldea şi doamna judecător Toma Claudia – membrii, doamna grefier 
şef Monica Ioana Crăciun – reprezentant al personalului auxiliar. 

 
Hotărârea nr. 83. Stabilește componența Comisiei de contestaţii pentru definitivarea 

în funcție a grefierilor arhivari debutanți, potrivit dispozițiilor Hotărârii nr. 181/2007 a CSM, 
respectiv: doamna judecător Grama Maria Magdalena – preşedinte; doamna judecător Orza 
Raluca Ioana şi doamna judecător Adriana Loredana Berindean – membrii, iar ca şi 
reprezentant al personalului auxiliar propune pe doamna grefier şef Secţie penală – Ticuleanu 
Sanda Daciana. 

 
Hotărârea nr. 84. Stabilește tematica de examen pentru examenul de definitivare în 

funcția de grefier conform anexei 1 la prezenta hotărâre. 
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
Hotărârea nr.  86. În cazul în care o cerere nu poate fi încadrată ca şi cerere 

accesorie cererii principale, incidentală sau dacă nu operează excepţiile de litispendenţă sau 
conexitate şi nici situaţia descrisă de art. 96 ind. 2 din vechiul ROI cererea să fie considerată o 
cerere distinctă, formulată în mod abuziv, generând aplicarea sancţiunii reconstituirii situaţiei, 
respectiv a desprinderii cererii şi trimiterii acesteia spre repartizarea aleatorie 
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Preşedinte 
Jud. Teodora Albu 

 
 

  Jud. Adriana Loredana Berindean___________________   
    Jud. Grama Maria Magdalena_______________________ 

                   Jud.  Claudia Toma ______________________________ 
                 Jud. Siko Laszlo Csaba ___________________________ 

 
 
 

ANEXA 1 
 

1. Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin HCSM 
nr. 1375/2015: 
 

o Capitolul II - Dispoziţii privind conducerea instanţelor, atribuţiile judecătorilor, ale 
personalului auxiliar de specialitate şi ale personalului din departamentul economico-
financiar şi administrativ: 

• Secţiunea a Vll-a - Dispoziţii privind activitatea compartimentelor 
auxiliare ale instanţelor (art. 41 - 47, art. 63, art. 6 7 - 70 )  

•  secţiunea a Vlll-a - Evidenţa activităţii instanţei (art. 83 - 87) 

o Capitolul III - Desfăşurarea activităţii administrativ-judiciare a instanţelor: 
••••  secţiunea I - Raporturile de serviciu cu publicul (art. 88 - 93) 
••••  secţiunea a II-a - Activitatea premergătoare şedinţei de judecată şi de 

rezolvare a lucrărilor cu caracter administrativ (art. 1 14 - 11 7)  
••••  secţiunea a VI-a - înregistrarea căilor de atac şi înaintarea dosarelor 

instanţelor de control judiciar (art. 132 - 137) 
•••• Secţiunea a VII-a - Dispoziţii referitoare la înregistrarea cererilor de 

apel sau de recurs şi înaintarea dosarelor la instanţa de apel sau de 
recurs în procesele începute după intrarea în vigoare a Codului de 
procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu modificările şi 
completările ulterioare (art. 141 - 145) 

•••• Secţiunea a IX-a - Circuitul dosarelor după soluționarea căilor de atac 
(art. 146 - 147) 

•••• Secţiunea a XI-a - Eliberarea certificatelor şi a copiilor de pe 
înscrisuri. Restituirea înscrisurilor originale (art. 160 - 163) 

••••  
PROCEDURĂ PENALĂ: 

• participanţii în procesul penal (art. 29-34 NCPP, art. 77-87 NCPP) 
• citarea, comunicarea actelor procedurale şi mandatul de aducere (art. 

257-267 NCPP) 
• termenele (art. 268-271 NCPP) 

PROCEDURĂ CIVILĂ: 

•  părţile (art. 55 - 60 NCPC) 
•  citarea şi comunicarea actelor de procedură (art. 153 - 173 NCPC) 
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•  termenele procedurale (art. 1 8 0- 18 6  NCPC) 

 


