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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 10 martie 2016  

 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 

Hotărârea nr. 65. Prin grija specialiştilor IT ai instanţei – domnii Fechete 
Istvan şi Pop Adrian – se va da permisiunea grefierilor de şedinţă care intră în 
constituirea completelor de judecată de a opera modificările cu privire la numărul de 
volume ale dosarelor aflate pe rolul instanţei.  

Astfel, în cazul în care primul volum al dosarului a atins un număr de 200 de 
file (conform dispoziţiilor art. 95 alin 5 din ROIJ adoptat prin HCSM nr. 1735/2015) 
grefierul de şedinţă va forma volumul al II-lea al dosarului (pe coperta acestuia 
menţionându-se toate datele de pe coperta volumului I al dosarului cu excepţia 
termenelor de judecată anterioare datei formării noului volum), având obligaţia de a 
opera în aplicaţia Ecris - fereastra ,,Informaţii generale’’ - căsuţa ,,Nr. volume’’ 
modificările cu privire la numărul de volume ale dosarului (va completa cifra 2 pentru 
al doilea volum format, respectiv cifra 3 pentru al treilea volum format etc.), apoi va 
accesa butonul de culoare verde ,,Modifică’’ şi astfel aplicaţia Ecris va salva 
modificarea făcută cu privire la numărul de volume componente ale dosarului. 

În cazul în care formarea unui nou volum al dosarului se realizează între 
termenele de judecată acordate în cauză, grefierul arhivar responsabil de complet va 
efectua operaţiunile mai sus nominalizate. 

 
Hotărârea nr. 66. Prin grija specialiştilor IT ai instanţei – domnii Fechete 

Istvan şi Pop Adrian – se va da permisiunea grefierilor de şedinţă care intră în 
constituirea completelor de judecată din cadrul Secţiei civile de a opera modificările cu 
privire la încheierea Procedurii prealabile în dosarele Secţiei civile prin aplicarea bifei 
în căsuţa intitulată ,,(civil) Perioada acte prealabile încheiată’’ şi prin accesarea 
butonului de culoare verde ,,Modifică’’ pentru ca aplicaţia Ecris să opereze salvarea 
modificării. Operaţiunea se va face în momentul introducerii primului termen de 
judecată acordat pe fondul cauzei în dosar, termen de judecată acordat conform 
rezoluţiei judecătorului titular al completului căruia i-a fost repartizată aleatoriu cauza. 

 
Hotărârea nr. 67.  Prin grija specialiştilor IT ai instanţei – domnii Fechete 

Istvan şi Pop Adrian – se va da permisiunea grefierilor de şedinţă care intră în 
constituirea completelor de judecată din cadrul Secţiei penale de a opera modificările 
cu privire la încheierea Camerei preliminare în dosarele Secţiei penale prin aplicarea 
bifei în căsuţa intitulată ,,(penal) Perioada cameră preliminară încheiată’’ şi prin 
accesarea butonului de culoare verde ,,Modifică’’ pentru ca aplicaţia Ecris să opereze 
salvarea modificării. Operaţiunea se va face în momentul introducerii primului termen 
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de judecată acordat pe fondul cauzei în dosar, termen de judecată acordat conform 
rezoluţiei judecătorului titular al completului căruia i-a fost repartizată aleatoriu cauza. 
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