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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 08 ianuarie  2016  

 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 
 

Hotărârea nr. 1: Stabileşte modalitatea de soluţionare a declaraţiei de abţinere a 
judecătorului de drepturi şi libertăţi, astfel: 

Declaraţia de abţinere a judecătorului de drepturi şi libertăţi va fi soluţionată de 
judecătorul de drepturi şi libertăţi planificat la permanenţă, principal (mâna I) în ziua ivirii 
incidentului procedural. 

În cazul în care se abţine/este recuzat judecătorul de drepturi şi libertăţi principal 
(mâna I) declaraţia de abţinere/cererea de recuzare va fi soluţionată de judecătorul de drepturi 
şi libertăţi rezervă (mâna II). 

În situaţia în care există o imposibilitate obiectivă şi justificată de soluţionare a 
incidentului procedural, declaraţia de abţinere va fi soluţionată de judecătorul de permanenţă 
la mâna I din ziua următoare. 

 
Hotărârea nr. 2: Stabileşte ca, dacă se înregistrează mai mult de o propunere de 

arestare preventivă într-o zi, iar prima propunere de arestare preventivă se află în curs de 
soluţionare de către judecătorul de drepturi şi libertăţi aflat la permanenţă la mâna I, cea de-a 
doua propunere de arestare preventivă să fie soluţionată de judecătorul de drepturi şi libertăţi 
aflat la permanenţă la mâna a II-a, respectiv să fie urmat sistemul repartizării ciclice a 
propunerilor de arestare preventivă între cei doi judecători aflaţi la permanenţă, în situaţia în 
care sunt înregistrate mai mult de două propuneri de arestare preventivă în aceeaşi zi. 

 
Hotărârea nr. 3: Stabileşte ca cererile de competenţa judecătorului de drepturi şi 

libertăţi – ulterioare soluționării unei prime cereri - să fie soluţionate de judecătorul de 
drepturi și libertăți care a soluționat prima cerere/propunere sau plângere conform art. 102 
alin. (4) din ROIIJ, cu excepția următoarelor situații: 

- când judecătorul de drepturi și libertăți care a soluționat  prima cerere/propunere 
sau plângere conform art. 102 alin. (4) din ROIIJ se află în ziua de dinaintea 
şedinţei de judecată stabilită conform planificării aprobate de colegiul de 
conducere al instanţei; 

- când judecătorul de drepturi și libertăți care a soluționat  prima cerere/propunere 
sau plângere conform art. 102 alin. (4) din ROIIJ se află în  şedinţa de judecată 
stabilită conform planificării aprobate de colegiul de conducere al instanţei; 



 2

- când judecătorul de drepturi și libertăți care a soluționat  prima cerere/propunere 
sau plângere conform art. 102 alin. (4) din ROIIJ se află în concediu medical sau 
în concediu legal de odihnă aprobat de preşedintele instanţei. 

 
Hotărârea nr. 4: Stabileşte că modalitatea de aplicare a prevederilor art. 94 alin. (1) şi 

(2) din HCSM nr. 1375/17.12.2015 se va realiza în următoarea modalitate: efectuarea de 
verificări înainte de repartizarea aleatorie a actului de sesizare al instanței, cu întocmirea 
referatului corespunzător de către grefierul desemnat cu repartizarea aleatorie a cauzelor, 
urmând ca cererile constatate a fi identice în condiţiile art. 94 alin. 1 şi 2 din ROIIJ nou să nu 
primească număr de dosar ci să fie ataşate la dosarul deja format şi repartizat aleatoriu/manual 
anterior. 

 
Hotărârea nr. 5: Stabileşte ca, în aplicarea preverilor art. 107 alin. (1) - (3) din 

HCSM nr. 1375/17.12.2015, să se procedeze potrivit sistemului în care s-a procedat şi până în 
prezent (vechiul art. 96 ind. 2 din Hot. 387/2005 a CSM) în sensul că şi ”al doilea rând” de 
acte de sesizare să fie repartizate alaetoriu, grefierul desemnat cu repartizarea aleatorie să 
verifice înregistrarea anterioară a unor acte de sesizare similare şi să întocmească referatul 
corespunzător pe care să îl ataşeze la dosar, urmând ca cel de-al doilea complet investit să 
trimită, prin rezoluţie încărcată în ECRIS dosarul conform art. 107 alin. 3 din ROIIJ aprobat 
prin Hot. 1375/2015 a CSM. 

 
Hotărârea nr. 6: Avizează cu privire la Secția penală: 
(1) programarea în ședințe de judecată a judecătorilor pentru perioada 11.01 – 

29.01.2016; 
(2) planificarea de permanență (înlocuire) în ședințele de judecată a judecătorilor 

pentru perioada 11.01 – 29.01.2016; 
(3) planificarea pe zile a activității judecătorilor de drepturi și libertăți pentru perioada 

09.01.2016 – 31.01.2016; 
(4) programarea activității judecătorilor delegați la Compartimentul Executări penale 

pentru perioada 11.01 – 29.01.2016. 
 
Hotărârea nr. 7: dispune deblocarea completului C6 civil (urgențe și neurgențe) 

începând cu data de 11.01.2016. 
 
Hotărârea nr. 8: Stabileşte ca, în cazul dosarelor nou-înregistrate, repartizate unui 

complet al cărui titular lipsește din instanță pentru motive justificate și obiective (concediu 
medical, de odihnă, participarea la seminarii de formare continuă conform avizului exprimat 
de colegiul de conducere al instanței), verificarea dosarelor și, eventual declaranșarea 
procedurii de regularizare prevăzută de art. 200 CPC să se realizeze de către judecătorul care 
asigură permanenţa (pe completul respectiv) la data stabilită de programul ECRIS ca dată 
recomandată a dosarelor.  

 
Hotărârea nr. 9: Stabileşte ca planificarea de permanenţă privitoare la activitatea 

Secției civile și a Secției penale să fie realizată cu 3 luni înainte. 
 
Hotărârea nr. 10: Stabileşte completarea atribuţiilor extrajudiciare ale judecătorului 

delegat la compartimentul Asociaţii şi Fundaţii, respectiv completarea configurării 
completului CC03 cu cauze de natura celor prevăzute de Legea nr. 36/1991 privind societăţile 
agricole şi alte forme de asociere în agricultură şi de Legea nr. 1/2000 privind 
composesoratele, începând cu data de 18.01.2016. 

 
Hotărârea nr. 11: Stabileşte ca înregistrarea cererilor prevăzute de art. 59 alin. (1) lit. 

a) din HCSM nr. 1375/17.12.2015 să se realizeze de către doamna grefier Fazakas Judit, 
grefier desemnat cu repartizarea aleatorie.  
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Hotărârea nr. 12: Stabileşte ca operaţiunea de separare a dosarelor, prevăzută de art. 
147 alin. (2) din HCSM nr. 1375/17.12.2015 să se efectueze de către grefierii care 
funcționează în cadrul Compartimentelor arhivă, cu completarea corespunzătoare în sistemul 
ECRIS a câmpului referitor la circuitul dosarului.  

 
Hotărârea nr. 13: Stabileşte că activităţile prevăzute la art. 60 din HCSM nr. 

1375/17.12.2015 vor fi efectuate de către grefierul delegat la compartimentul cu atribuţii 
privind asociaţiile de proprietari, aşa cum prevede articolul menţionat. 

 
- ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 
 

Preşedinte,  
Teodora Albu 

 
 
 

Adriana Loredana Berindean: _________________ 
Claudia Toma :______________________________ 
Siko Laszlo Csaba: ___________________________ 

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

________ 


