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R O M Â N I A 

JUDECĂTORIA TÂRGU MUREȘ 

Târgu Mureș, str. Justiției, nr. 1, județul Mureș, cod 540069 

telefon: +40 (265) 260 919; fax: +40 (265) 260 580  

e-mail: judecatoria.tgmures@just.ro  

COLEGIUL DE CONDUCERE  

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 1/05.01.2021 

 

Având în vedere aspectele discutate în ședința din 05.01.2021, membrii Colegiul de 

Conducere al Judecătoriei Târgu Mureș prezenți: 

 

 

HOTĂRĂSC: 

 

 

1. Desființarea completurilor C26 civil stagiari, C26 stagiari urgențe, C27 civil 

stagiari, C27 stagiari urgențe și C28 civil stagiari, C28 stagiari urgențe și repartizarea 

dosarelor completului de judecată C5 civil stagiari și C5 stagiari urgențe, începând cu data 

de 05.01.2021 (unanimitate de voturi) 

 

 

2. Preluarea completurilor de judecată C5 civil stagiari și C5 stagiari urgențe 

de către doamna judecător Ghiorghiu Olivia Mădălina, începând cu data de 05.01.2021 

(unanimitate de voturi) 

 

 

3. Titularizarea doamnei judecător Gliga Ramona Maria pe completul colegial 

CCA3, începând cu data de 05.01.2021 (unanimitate de voturi) 

 

 

4. Stabilirea componenței și configurarea completurilor de judecată pentru anul 

2021, în materie civilă și penală, inclusiv a completurilor colegiale, după cum urmează 

(unanimitate de voturi): 
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COMPUNEREA COMPLETURILOR DE JUDECATĂ 

 

 

Completuri civile uninominale 

 

 

 

 

  

Nr. 

crt. 
Denumire complet Președinte complet 

1.  
C.1 – civil 

C1 urgențe 
Voinea Sebastian 

2.  
C.2 – civil 

C2 urgențe 
Alexa Alexandru 

3.  
C.6 – civil 

C6 urgențe 
Gliga Ramona Maria 

4.  
C.8 – civil 

C8 urgențe 
Suciu Sorana 

5.  
C.9 – civil 

C9 urgențe 
Rad Iuliana 

6.  
C.11 – civil 

C11 urgențe 
Cârstea Alina Viorica 

7.  
C.13 – civil 

C13 urgențe 
Preda Stela 

8.  
C17 – civil 

C17 urgențe 
Gavrilaș Raluca 

9.  
C.19 – civil 

C19 urgențe 
Cârstea Adrian Mihai 

10.  
C.20 – civil 

C20 urgențe 
Mujdei Larisa 

11.  
C.23 – civil 

C23 urgențe 
Șeulean Schwartz Cristina 

12.  
C.25 – civil 

C25 urgențe 
Pop Laura 

13.  
C.5 –civil stagiar 

C5 urgențe stagiar 
Ghiorghiu Olivia Mădălina 
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Completuri penale uninominale 

 

Nr. 

crt. 
Denumire complet Președinte complet 

1.  

C1 CPF 

C1 DL 

C1 CPU 

Catrinoiu Dragoș 

2.  

C2 CPF 

C2 DL 

C2 CPU 

Dumitrescu Dumitru Paul 

3.  

C3 CPF 

C3 DL 

C3 CPU 

Roșiu Simona 

4.  

C4 CPF 

C4 DL 

C4 CPU 

Popa Ioana 

5.  

C6 CPF 

C6 DL 

C6 CPU 

Gabor Crina 
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Completuri civile colegiale 

 

Nr. crt. Denumire complet Membrii completului 

1.  CCA 1 
Voinea Sebastian 

Cârstea Adrian Mihai 

2.  CCA 2 
Cârstea Alina Viorica 

Pop Laura 

3.  CCA 3 
Gliga Ramona Maria 

Suciu Sorana 

4.  CCA 5 
Alexa Alexandru 

Preda Stela 

5.  CCA 6 
Șeulean Schwartz Cristina 

Rad Iuliana 

6.  CCA 7 
Gavrilaș Raluca –Andreea 

Mujdei Larisa 

 

Repartizarea dosarelor în cadrul completurilor colegiale urmează a fi realizată în 

mod alternativ către membrii completului, iar judecătorul responsabil de dosar va avea 

calitatea de președinte de complet în ceea ce privește respectivul dosar. 

După pronunțare, președinte de complet în ceea ce privește respectivul dosar este 

cel care va redacta considerentele hotărârii. 

În cazul în care, din motive obiective, președintele de complet în ceea ce privește 

respectivul dosar nu poate redacta considerentele hotărârii în termenul prevăzut de lege, 

acestea urmează a fi redactate de celălalt judecător din compunerea completului colegial. 

În ședința de judecată va intra grefierul de ședință din completul uninominal unde 

președintele completului colegial din respectivul dosar are calitatea de președinte de 

complet. 

 

Asociații și fundații 

 

Nr. crt. Denumire complet Președinte complet 

1.  C.C.02. Rad Iuliana 

2.  C.C.03. Voinea Sebastian 

 

Complet de competența președintelui 

 

Nr. crt. Denumire complet Președinte complet 

1.  C.C.P. Alexa Alexandru 
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COMPLEXITATEA MAXIMĂ ANUALĂ 

 

Completurile de judecători definitivi în materie civilă 

- complexitatea maximă anuală a completurilor de judecată care funcționează 

în materie civilă, respectiv C. Civil-fond: 3.000 de puncte pe an; 

- complexitatea maximă anuală a completurilor de judecată care funcționează 

în materie civilă, respectiv C urgențe: 1.000 de puncte pe an; 

 

Complexitatea maximă anuală în materie civilă va fi atinsă treptat, respectiv în 

două tranșe, semestrial, după cum urmează: 

- pentru completurile de judecată (neurgente), complexitatea maximă va fi de 

1.500 de puncte pe semestrul I și 1.500 de puncte pe semestrul al II-lea; 

- pentru completurile de judecată de urgențe, complexitatea maximă va fi de 

500 de puncte pe semestrul I și 500 de puncte pe semestrul al II-lea; 

 

Completurile de judecători definitivi în materie penală 

- complexitatea maximă anuală a completelor de judecată care funcționează 

în materie penală, respectiv CPF-fond: 2.600 de puncte pe an; 

- complexitatea maximă anuală a completelor de judecată care funcționează 

în materie penală, respectiv CPU: 2.200 de puncte pe an. 

 

Completurile de judecători stagiari 

- complexitatea maximă a anuală a completurilor (neurgente) de stagiari: 

2.000 de puncte pe an;  

- complexitatea maximă a anuală a completurilor de urgențe de stagiari: 1.000 

de puncte pe an;  

 

Complexitatea maximă anuală va fi atinsă treptat, respectiv în două tranșe, 

semestrial, după cum urmează: 

- pentru completurile de judecată (neurgențe) de stagiari, complexitatea 

maximă va fi de 1.000 de puncte pe semestrul I și 1.000 de puncte pe semestrul al II-lea; 

- pentru completurile de judecată de urgențe de stagiari, complexitatea 

maximă va fi de 500 de puncte pe semestrul I și 500 de puncte pe semestrul al II-lea; 
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REPARTIZAREA DOSARELOR ÎN CADRUL COMPLETURILOR DE 

JUDECĂTORI STAGIARI 

 

Completurile de judecători stagiari vor avea configurarea stabilită prin art. 23 din 

Legea 303/2004. 

Repartizarea dosarelor se va face cu respectarea art. 23 din Legea 303/2004, 

urmând a se bloca în mod corespunzător completurile de judecători stagiari de către 

persoanele responsabile cu repartizarea aleatorie în situațiile în care urmează a se repartiza 

un dosar care nu este de competența acestor completuri.  

 

În materie civilă 

În vederea înregistrării în mod distinct a dosarelor de competența judecătorilor 

stagiari vor fi realizate următoarele operațiuni: 

Sub obiectul „Civil-litigii de competența judecătorilor stagiari, completare: 

plângere contravențională” vor fi înregistrate numai plângerile împotriva proceselor-

verbale de constatare a contravențiilor și de aplicare a sancțiunilor contravenționale, dacă 

sancțiunea contravențională prevăzută de lege este de maxim 10.000 lei. 

Dacă sancțiunea contravențională maximă prevăzută de lege este mai mare de 

10.000 lei, plângerea contravențională va fi înregistrată la obiect: Civil-plângere 

contravențională 

 

Sub obiectul „Civil-ordonanță de plată-OUG 119/2007 / art.1014 CPC ș.u” vor fi 

înregistrate numai ordonanțele de plată având ca obiect principal plata unei sume de bani 

de maxim 10.000 lei 

Ordonanțele de plată având ca obiect plata unei sume de bani mai mari de 10.000 

lei vor fi înregistrate la obiect: Litigii cu profesioniștii-ordonanță de plată-OUG 119/2007 / 

art.1014 CPC ș.u. 

 

În materie penală 

Întrucât cele două secții ale Judecătoriei Târgu Mureș se află în locații diferite, 

situate la o distanță de aproximativ 6 km una de cealaltă, este dificil pentru judecătorii 

stagiari să își desfășoare activitatea în ambele sedii provizorii, atât pentru studierea 

dosarelor, cât și pentru participarea la ședințele de judecată, astfel încât nu vor fi 

repartizate judecătorilor stagiari niciuna dintre cauzele penale prevăzute de art. 23 din 

Legea 303/2004. 

 

PREȘEDINTE  

Judecător Alexandru Alexa  

 

 

MEMBRI: 

 

Judecător Laura Pop 
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Judecător Ioana Popa 


