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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 06 septembrie 2016  

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

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

 
Hotărârea nr. 185.  Stabileşte permanenţa potrivit sistemului ,,oglindă’’ pentru 

completurile CC02 şi CC03 în următoarea corespondenţă: completul CC02, al cărui titular 
este doamna judecător Binder Csilla Noemi, să constituie ,,oglinda’’ completului CC03, al 
cărui titular este domnul judecător Voinea Sebastian şi completul CC03, al cărui titular este 
domnul judecător Voinea Sebastian, să constituie ,,oglinda’’ completului şi CC02, al cărui 
titular este doamna judecător Binder Csilla Noemi.  

 
Hotărârea nr. 186. În cazul absenţei judecătorilor titulari ai completurilor CC02 şi 

CC03 din instanţă, permanenţa va fi asigurată de către titularii completurilor de judecată care 
judecă în materia civil în ordinea numerelor de complet, cu ţinerea unui registru pentru 
permanenţă de către grefierul care intră în constituirea completurilor CC02 şi CC03, respectiv 
de către doamna grefier Cîmpean Elena. 

 
Hotărârea nr. 187.  Stabileşte permanenţa potrivit sistemul ,,oglindă’’ pentru 

completul CCP care judecă cauze de competenţa preşedintelui instanţei, respectiv completul 
C8 civil al cărui titular este doamna judecător Berindean Adriana Loredana să constituie 
oglinda completului CCP de competenţa preşedintelui. 

 
Hotărârea nr. 188. În cazul lipsei titularului completului CCP şi a titularului 

completului oglindă (completul C8 civil al cărui titular este doamna judecător Berindean 
Adriana Loredana), judecarea cauzelor de competenţa preşedintelui instanţei va fi făcută prin 
rotaţie de către toţi judecătorii care judecă în materia civil, cu ţinerea unui registru pentru 
permanenţă de către grefierul care intră în constituirea completului CCP, respectiv de către 
doamna grefier Muntean Raluca. 
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