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HOTĂRĂŞTE:

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

Hotărârea nr. 165. Blocarea completului C11 civil – urgenţe şi neurgenţe – începând
cu data de 14.07.2016.
Hotărârea nr. 166. Configurarea completului C23 penal de stagiari de cameră
preliminară şi fond şi completului C23 civil de stagiari urgenţe şi neurgenţe după cum
urmează:
C23 PENAL CPF:
- nr. maxim de 15 dosare nou intrate admis pe complet într-o şedinţă,
- complexitate cumulată a dosarelor nou intrate admisă pe complet într-o şedinţă de 15
puncte;
- complexitate anuală a dosarelor de 1.100 puncte;
- stadiu procesual Fond; Contestaţie în anulare – Fond şi Revizuire – Fond;
- obiecte:
Penal >> lovire sau alte violenţe (art. 193 NCP);
Penal >> vătămare corporală din culpă (art. 196 NCP);
Penal >> violare de domiciliu (art. 224 NCP);
Penal >> ameninţarea (art. 206 NCP); Penal >> abuzul de încredere (art. 239 NCP);
Penal >> gestiunea frauduloasă (art. 242 NCP);
Penal >> tulburarea de posesie (art. 256 NCP);
Penal >> abandonul de familie (art. 378 NCP);
Penal >> nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului (art. 379 NCP);
Penal >> violarea sediului profesional (art. 225 NCP);
Penal >> reabilitare; Penal >> hărţuirea (art. 208 NCP);
Penal >> distrugerea (art. 253 NCP);
Penal >> împiedicarea exercitării libertăţii religioase (art. 381 NCP).
- C23 CIVIL NEURGENŢE:
- nr. maxim de 15 dosare nou intrate admis pe complet într-o şedinţă,
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- complexitate cumulată a dosarelor nou intrate admisă pe complet într-o şedinţă de 15
puncte,
- complexitate anuală a dosarelor de 2.000 puncte;
- stadiu procesual Fond; Contestaţie în anulare – Fond şi Revizuire – Fond;
- obiecte:
Civil >> abţinere;
Civil >> cerere de valoare redusă;
Civil >> înregistrare stare civilă;
Civil >> ordonanţă de plată – OUG 119/2007/art.1014 CPC ş.u.;
Civil >> plângere contravenţională;
Civil >> pretenţii;
Civil >> recuzare;
Civil >> validare poprire;
Litigii cu profesioniştii >> abţinere;
Litigii cu profesioniştii >> alte cereri;
Litigii cu profesioniştii >>cerere de valoare redusă;
Litigii cu profesioniştii >>pretenţii;
Litigii cu profesioniştii >> recuzare;
Minori şi familie >> înregistrare tardivă a naşterii;
Minori şi familie >> recuzare.
- C23 CIVIL URGENŢE:
- nr. maxim de 15 dosare nou intrate admis pe complet într-o şedinţă,
- complexitate cumulată a dosarelor nou intrate admisă pe complet într-o şedinţă de 15
puncte,
- complexitate anuală a dosarelor de 2.000 puncte;
- stadiu procesual Fond; Contestaţie în anulare – Fond şi Revizuire – Fond;
- obiecte:
Civil >> învestire cu formulă executorie;
Civil >> încuviinţare executare silită;
Civil >> poprire asigurătorie;
Civil >> sechestru judiciar;
Civil >> somaţie de plată;
Litigii cu profesioniştii >> învestire cu formulă executorie;
Litigii cu profesioniştii >> încuviinţare executare silită;
Litigii cu profesioniştii >> somaţie de plată;
Minori şi familie >> pensie de întreţinere.
Hotărârea nr. 167. Cererile de reexaminare cauţiune vor fi înregistrate ca şi dosare
asociate, având ca şi obiect cauţiune – reexaminare cauţiune, urmând a fi repartizate manual
completului imediat următor care judecă în materie.
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