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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 12 mai 2016  

 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 

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

 
Hotărârea nr. 104.  Aprobă datele ședințelor de judecată ale Secției civile în 

perioada vacanței judecătorești după cum urmează: Joi 07.07.2016 şi 14.07.2016 – C1 
civil – jud. Voinea Sebastian; Miercuri 06.07.2016 – C2 civil – jud. Alexa Alexandru, 
Miercuri 06.07.2016 – C3 civil Grama Maria; Vineri 15.07.2016 – C4 civil – jud. Siko 
Laszlo Csaba; Miercuri 06.07.2016 – C5 civil jud. Dobrițoiu Cristina; Marţi 
19.07.2016 şi Marţi 30.08.2016 – C6 civil jud. Aldea Simona Tunde; Vineri 
01.07.2016 – C8 civil jud. Berindean Adriana Loredana; Miercuri 06.07.2016 – C10 
civil jud. Toma Claudia; Miercuri 31.08.2016 – C11 civil jud. Nicolau Ioana Aura; Joi 
07.07.2016 – C13 civil jud. Preda Stela; Luni 04.07.2016 şi Luni 29.08.2016 – C14 
civil jud. Alexandrescu Raţă Carmen Salomee; Vineri 08.07.2016 – C15 civil jud. 
Căilean Andreea Carolina; Marţi 16.08.2016 – C16 civil jud. Orza Ioana Raluca; Marţi 
16.08.2016 – C18 civil jud. Binder Csilla Noemi; Joi 25.08.2016 – C19 civil jud. Dan 
Roxana. 

Hotărârea nr. 105.   Pe perioada vacanţei judecătoreşti, în cadrul Secţiei civile 
se vor soluţiona următoarele tipuri de cauze: 
 -  cauzele repartizate pe completele de urgență, în măsura în care stadiul 
procedurii permite acest lucru, precum și cauzele având ca obiect suspendarea 
provizorie a executării; ordonanţă preşedinţială; măsuri asigurătorii; delegarea 
autorităţii părinteşti; încuviinţare executare silită; alte cereri privind încuviinţarea 
executării silite; asigurarea de dovezi și cererile de emitere a ordinului de protecție.  
 
 Hotărârea nr. 106.  În situaţia lipsei din instanță a titularului completului de 
judecată căruia i s-au repartizat cauze având ca obiect suspendarea provizorie a 
executării; ordonanţă preşedinţială; măsuri asigurătorii; delegarea autorităţii părinteşti; 
încuviinţare executare silită; alte cereri privind încuviinţarea executării silite; 
asigurarea de dovezi și cererile de emitere a ordinului de protecție ca urmare a 
efectuării concediului de odihnă, membrii colegiului de conducere în unanimitate de 
voturi au hotărât ca aceste tipuri de cauze să fie soluționate de judecătorul de 
permanență în ziua înregistrării cererii. 
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 Hotărârea nr. 107.  Aprobă datele ședințelor de judecată ale Secției penale în 
perioada vacanței judecătorești după cum urmează: Joi 25.08.2016 – CPF 1 – jud. 
Cozgarea Bogdan, Joi 21.07.2016 – CPF 2 – jud. Dumitrescu Paul Dumitru, Marţi 
12.07.2016 – CPF 3 – jud. Roşiu Simona, Marţi 02.08.2016 – CPF 4 – jud. Cojocariu 
Daniela Florina, Marţi 16.08.2015 – CPF 5 – jud. Teodora Albu şi Joi 07.07.2015 – 
CPF6 – jud. Pavel Ionuţ). 
  

Hotărârea nr. 108.  Pe perioada vacanţei judecătoreşti, în cadrul Secţiei penale 
se vor soluţiona următoarele tipuri de cauze: 
 -  cauzele având ca obiect contestaţie la executare; plângere împotriva încheierii 
judecătorului delegat; liberare condiţionată (conform Hotărârea nr. 97/21.04.2016 
,,Mărirea, în perioada 01.07.2016 – 31.08.2016, a parametrilor de repartizare în 
aplicaţia Ecris pentru cauzele având ca obiect ,,liberare condiţionată’’ de la 2-8 zile la 
1-30 zile’’) şi în dosarele de cameră preliminară şi fond - verificarea măsurilor 
preventive. 
 
 Hotărârea nr. 109.  În situaţia absenței judecătorului de cameră 
preliminară/titularului completului de judecată căruia i s-a repartizat cauza spre 
soluționare, măsurile preventive cărora le sunt supuse persoane care au calitatea de 
inculpați în dosarele aflate pe rol membrii colegiului de conducere în unanimitate de 
voturi au hotărât ca măsurile preventive să fie verificate de judecătorul stabilit în 
planificarea de permanență în cea de-a cincea zi de dinaintea expirării măsurii 
preventive respective. 
 

Hotărârea nr. 114.  Blocarea completului de judecată C9 începând cu data de 
13.05.2016, urmând ca pentru cele două şedinţe de judecată din luna mai să se facă 
permanenţă, prima permanenţă fiind asigurată de completul oglindă, iar următoarea 
permanenţă va fi asigurată de completele C10 şi C8, având în vedere faptul că titularul 
completului C11 are probleme de ordin personal.  

 
Hotărârea nr. 116.  Blocarea completului de judecată C6 al cărui titular este 

doamna vicepreşedinte judecător Aldea Simona Tunde pentru perioada 13-20.05.2016. 
 

Hotărârea nr. 124.  Blocarea completelor C10 (urgență și neurgență) pentru 
repartizarea aleatorie a cauzelor în care doamna avocat Karacsony Erdei Etel are 
calitatea de apărători a părților (reclamanților). 

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

 
Preşedinte 

Jud. Teodora Albu 
 
 

  Jud. Adriana Loredana Berindean___________________   
    Jud. Grama Maria Magdalena_______________________ 

                   Jud.  Claudia Toma ______________________________ 
                 Jud. Siko Laszlo Csaba ___________________________ 

 


