ROMANIA
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 15 februarie 2016

HOTĂRĂŞTE:
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Hotărârea nr. 39. Modifică planificarea de permanenţă din data de 18.02.2016 a
Secţiei penale, în sensul înlocuirii domnului judecător Pavel Ionuţ cu doamna judecător Roşiu
Simona care va asigura permanenţa pentru şedinţa din data de joi 18.02.2016 a completului
C1CPF.
Hotărârea nr. 40. Desemnează, pentru o perioadă de două luni începând de la data
prezentei hotărâri – 15.02.2016, în funcţia de judecător secundar delegat la Biroul de
Informare şi Relaţii Publice şi purtător de cuvânt al instanţei pe doamna judecător Grama
Maria Magdalena, având în vedere şi acordul verbal exprimat de doamna judecător în şedinţă.
Hotărârea nr. 41. Stabilește componența Comisiei de Examen pentru definitivarea
în funcție a grefierilor arhivari debutanți, potrivit dispozițiilor Hotărârii nr. 181/2007 a CSM,
respectiv: d-na vicepreședinte a instanței Simona Tunde Aldea – președinte al comisiei,
doamna judecător Roşiu Simona şi pe domnul judecător Siko Laszlo Csaba – membrii,
doamna grefier şef Monica Ioana Crăciun – reprezentant al personalului auxiliar.
Hotărârea nr. 42. Stabilește tematica de examen pentru examenul de definitivare în
funcția de grefier conform anexei 1 la prezenta hotărâre.
Hotărârea nr. 43. Stabilește data de joi, 24.03.2016, ora 13.00, pentru susținerea
examenului de definitivat în funcția de grefier-arhivar.
Hotărârea nr. 44. 1. Deschide prin grija specialiştilor IT responsabili cu activitatea
Judecătoriei Târgu-Mureş completelor C16 civil (urgențe și neurgențe), începând cu data de
03.03.2016, titular doamna judecător Ioana Orza, cu zi de şedinţă marţi, începând cu 08,30,
sala 84.
2. Configurează completele C16 civil cu obiectele, complexitatea, parametrii de
repartizare identici cu cei ai celorlalte complete civile pentru judecători definitivi.
Hotărârea nr. 45. Completează Hotărârea colegiului de conducere nr. 27 din
data de 26.01.2016 în sensul că în cadrul Secţiei penale judecătorul titular al completului
consecutiv celui pentru care se asigură permanenţa să asigure permanenţa şi în situaţia în care
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oglinda se află într-un caz de incompatibilitate prevăzut de lege sau în cazul în care se află în
concediu de boală.
Hotărârea nr. 46. Grefierii de şedinţă care intră în constituirea fiecărui complet de
judecată vor opera, pe parcursul soluționării cauzei, în aplicaţia ECRIS modificarea numărul
de volume ale fiecărui dosar din fereastra ,,Informaţii generale’’.
2. 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. 47. Grefierii responsabili cu repartizarea aleatorie a cauzelor vor
completa în aplicaţia ECRIS în momentul repartizării aleatorii:
- obiectul principal al cauzei (de regulă cel cu complexitatea cea mai mare dintre
cele formulate);
- obiectele secundare, conform acțiunii formulate de părți;
- numărul părților;
- numărul volumelor dosarului, acolo unde este cazul.
Hotărârea nr. 48. Adăugarea în aplicaţia Ecris de către specialiştii IT responsabili cu
activitatea Judecătoriei Târgu-Mureş pentru completele de judecată ale Secţiei penale –
Cameră preliminară şi Fond – a obiectului ,,verificare măsuri preventive’’ (art. 208 NCPP).
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Preşedinte
Jud. Teodora Albu
Jud. Grama Maria Magdalena_______________________
Jud. Claudia Toma ______________________________
Jud. Siko Laszlo Csaba ___________________________
ANEXA 1
1.
Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin HCSM
nr. 1375/2015:
o Capitolul II - Dispoziţii privind conducerea instanţelor, atribuţiile judecătorilor, ale
personalului auxiliar de specialitate şi ale personalului din departamentul economicofinanciar şi administrativ:
• Secţiunea a Vll-a - Dispoziţii privind activitatea compartimentelor
auxiliare ale instanţelor (art. 41 - 47, art. 63, art. 6 7 - 7 0 )
• secţiunea a Vlll-a - Evidenţa activităţii instanţei (art. 83 - 87)
o Capitolul III - Desfăşurarea activităţii administrativ-judiciare a instanţelor:
• secţiunea I - Raporturile de serviciu cu publicul (art. 88 - 93)
• secţiunea a II-a - Activitatea premergătoare şedinţei de judecată şi de
rezolvare a lucrărilor cu caracter administrativ (art. 1 1 4 - 1 1 7 )
• secţiunea a VI-a - înregistrarea căilor de atac şi înaintarea dosarelor
instanţelor de control judiciar (art. 132 - 137)
• Secţiunea a VII-a - Dispoziţii referitoare la înregistrarea cererilor de
apel sau de recurs şi înaintarea dosarelor la instanţa de apel sau de
recurs în procesele începute după intrarea în vigoare a Codului de
procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu modificările şi
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•
•
2.

PROCEDURĂ PENALĂ:
•
•
•

3.

completările ulterioare (art. 141 - 145)
Secţiunea a IX-a - Circuitul dosarelor după soluționarea căilor de atac
(art. 146 - 147)
Secţiunea a XI-a - Eliberarea certificatelor şi a copiilor de pe
înscrisuri. Restituirea înscrisurilor originale (art. 160 - 163)

participanţii în procesul penal (art. 29-34 NCPP, art. 77-87 NCPP)
citarea, comunicarea actelor procedurale şi mandatul de aducere (art. 257267 NCPP)
termenele (art. 268-271 NCPP)

PROCEDURĂ CIVILĂ:
•
•
•

părţile (art. 55 - 60 NCPC)
citarea şi comunicarea actelor de procedură (art. 153 - 173 NCPC)
termenele procedurale (art. 1 8 0 - 1 8 6 NCPC)

BIBLIOGRAFIE:
■ Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin
HCSM nr. 1735/2015.
■ Codul de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu modificările şi
completările ulterioare;
■ Codul de procedură penală, adoptat prin Legea nr. 135/2010
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