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 ianuarie 2016

HOTĂRĂŞTE:

Hotărârea nr. 15:
(1) Conform art. 110 din Regulamentul de ordine interioara a instanţelor de judecată
aprobat prin Hot. CSM 1375/2015, stabileşte ca permanenţa pentru completele secţiei civile
să fie asigurată cu respectarea următoarelor reguli:
a) prima şedinţă de permanenţă să fie asigurată de către oglinda completului de
judecată al cărui titular lipseşte astfel cum sunt stabilite prin hotărârea colegiului de conducere
al instanţei (atât cu privire la componența completelor cât și cu privire la ”oglinzi”) .
b) în cazul în care se prelungeşte absenţa titularului, şedinţele completului respectiv
care succed celei în care permanența este asigurată de completul-oglindă în cele 12 luni
consecutive respective se vor asigura de către titularii următoarelor două complete
consecutive, în cazul în care aceştia nu se află într-o imposibilitate obiectivă, de ex. : au
şedinţă de judecată, concedii medicale, concedii de odihnă pre-aprobate, seminarii de
pregătire profesională continuă, au afectuat deja o permanenţă în acest sistem în cursul
ultimilor 12 luni, etc), dosarele fiind repartizate după metoda ciclică între completele care vor
asigura permanenţa, de către grefierul de şedinţă al completului de judecată pentru care se
asigură permanenţa, începând cu completul cu nr. cel mai mic din cele doua care asigură
permanenţa.
c) Dacă necesitatea asigurării permanenţei se prelungeste, se continuă cu următoarele
doua complete consecutive, ş.a.m.d.
e) “oglinda” nu face decât o singură permanenţă în cursul unei perioade de 12 luni, ca
şi “oglindă” ( cu excepţia situaţiilor în care lipsa judecătorului înlocuit este ca urmare a unei
cereri de concediu de odihnă aprobată și ca urmare a manifestării disponibilității din partea
celui care înlocuiește), iar următoarele permanenţe într-o perioadă de 12 luni pentru completul
respectiv se realizează conform regulii menţionate, indiferent când ar interveni necesitatea
înlocuirii ( în aceeaşi lună sau nu, în şedinţe consecutive sau nu, etc) şi indiferent cât s-ar
prelungi lipsa acestuia.
f) Orice modificare a regulii instituite cu privire la asigurarea permanenţei pe Secţia
Civilă este posibilă doar cu aprobarea prealabilă colegiului de conducere al instanţei.
(2) Doamna Grefier Șef al Secției Civile va păstra, într-un registru special, evidența
permanențelor făcute de fiecare judecător conform regulilor de la aliniatul precedent.
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Hotărârea nr. 16: Permanenţa pentru şedinţele de judecată din data de 21.01.2016 şi
28.01.2016 ale completului de judecată C1 civil va fi asigurată după cum urmează:
- pentru şedinţele de judecată din data de 21.01.2016 de oglindă, respectiv domnul
judecător Alexa Alexandru titularului completului de judecată C2 civil;
- pentru şedinţa de judecată din data de 28.01.2016 de către doamna judecător Grama
Maria Magdalena titulara completului de judecată C3 civil şi de către doamna judecător
Dobriţoiu Cristina titulara completului de judecată C5 civil, dosarele urmând a fi repartizate
între cele două completuri de judecată după metoda repartizării ciclice.
Hotărârea nr. 17: Permanenţa pentru şedinţele de judecată din data de 20.01.2016 şi
27.01.2016 ale completului de judecată C9 civil va fi asigurată după cum urmează:
- pentru şedinţa de judecată din data de 20.01.2016 permanenţa să fie asigurată de
către doamna judecător Ioana Nicolau titulara completului de judecată C11 civil şi de către
doamna judecător Stela Preda titulara completului de judecată C13 civil, dosarele urmând a fi
repartizate între cele două completuri de judecată după metoda repartizării ciclice.
- pentru şedinţa de judecată din data de 27.01.2016 permanenţa să fie asigurată de
către doamna judecător Carmen Alexandrescu Raţă titulara completului de judecată C14 civil
şi de către doamna judecător Căilean Andreea titulara completului de judecată C15 civil,
dosarele urmând a fi repartizate între cele două completuri de judecată după metoda
repartizării ciclice.
Hotărârea nr. 18: (1) Începând cu data numirii în funcţie prin decret de către
Preşedintele României, titularizează pentru completul C1 civil pe domnul judecător Voinea
Sebastian şi pentru completul C9 civil pe doamna judecător Vârjan Iuliana.
(2) Începând cu data numirii în funcţie prin decret de către Preşedintele României,
domnul judecător Voinea Sebastian va asigura componenţa completului colegial CCA1,
respectiv doamna judecător Vârjan Iuliana va asigura componenţa completului colegial
CCA6, înfiinţate conform Hotărârii colegiului de conducere al instaţei din data de 21.12.2015.
(3) Doamna judecător Vârjan Iuliana și Domnul judecător Sebastian Voinea vor prelua
inclusiv dosarele suspendate aferente completelor pe care au fost titularizați.
Hotărârea nr. 19: Se aprobă “oglinzile” pentru anul 2016, în aceeaşi corespondenţă
ca şi anul anterior, după cum urmează:

NUME PRENUME JUDECĂTOR
TITULAR
C.1
VOINEA SEBASTIAN
C.2
ALEXA ALEXANDRU
C.3
GRAMA MARIA MAGDALENA
C.4
SIKO LASZLO CSABA
C.5
DOBRIłOIU CRISTINA
C.6
ALDEA SIMONA
C.7
URSA GABRIEL
C.8
BERINDEAN LOREDANA

NUME PRENUME COMPLET
PERMANENłĂ (OGLINDĂ)
C.2
ALEXA ALEXANDRU
C.1
VOINEA SEBASTIAN
C.13
STELA PREDA
C.12
FIROIU CARMEN
C.15
CĂILEAN ANDREEA
C.14
RAłĂ ALEXANDRESCU CARMEN
C.10
TOMA CLAUDIA
C.11
NICOLAU IOANA AURA
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C.9
VÂRJAN IULIANA
C.10
TOMA CLAUDIA
C.11
NICOLAU IOANA AURA
C.12
FIROIU CARMEN
C.13
PREDA STELA
C.14
RAłĂ ALEXANDRESCU CARMEN
C.15
CĂILEAN ANDREEA
C.18
BINDER CSILLA NOEMI
C.19
DAN ROXANA

Fără oglindă/prin rotaŃie de
către C1, C4, C6, C7, C8, C11,
C13, C14, C15, C18, C19
C.7
URSA GABRIEL
C.8
BERINDEAN LOREDANA
C.4
SIKO LASZLO CSABA
C.3
GRAMA MARIA MAGDALENA
C.6
ALDEA SIMONA
C.5
DOBRIłOIU CRISTINA
C.19
DAN ROXANA
C.18
BINDER CSILLA NOEMI

Preşedinte
Jud. Teodora Albu

Jud. Adriana Loredana Berindean: _________________
Jud. Grama Maria Magdalea_______________________
Jud. Claudia Toma :______________________________
Jud. Siko Laszlo Csaba: ___________________________
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