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Judecătoriei Tîrgu Mureş
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Având în vedere aspectele discutate în şedinţa din 21.12.2017, membrii Colegiul de
Conducere al Judecătoriei Tîrgu Mureş prezenţi, cu unanimitate de voturi/majoritate de voturi

HOTĂRĂSC:
1. Cu unanimitate de voturi, dispun deschiderea unui complet de judecată nou pentru dnul judecător Siko Laszlo Csaba, începând cu data de 1 ianuarie 2017, data revenirii
din concediul de odihnă, respectiv C.3 - civil şi C3 urgenţe, având configuraţia
completelor identică cu cea a completelor de judecată care judecă în materie civilă, cu
o complexitate maximă anuală de 3000 de puncte pe completul C.03 - civil şi o
complexitate maximă anuală de 1000 de puncte pe completul C3 urgenţe.
2. Cu unanimitate de voturi, dispun deschiderea unui complet de judecată nou pentru dna judecător Dumitriţa Sălăgean începând cu data de 1 ianuarie 2018, având în vedere
că a expirat perioada de delegare la Penitenciarul Tîrgu Mureş, respectiv C.7 - civil şi
C7 urgenţe, având configuraţia completelor identică cu cea a completelor de judecată
care judecă în materie civilă, cu o complexitate maximă anuală de 3000 de puncte pe
completul C.7 - civil şi o complexitate maximă anuală de 1000 de puncte pe completul
C7 urgenţe.
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3. Cu unanimitate de voturi, dispun desfiinţarea completelor C.16 - civil şi C16 urgenţe,
începând cu data de 1 ianuarie 2018 şi repartizarea ciclică a dosarelor, inclusiv a
dosarele suspendate ale acestui complet după cum urmează:
- dosarele de competenţa judecătorilor definitivi vor fi repartizate cicilic între
completele de judecată nou înfiinţate C.3 - civil, C3 urgenţe, C.7 - civil şi C7
urgenţe;
- dosarele de competenţa judecătorilor stagiari vor fi repartizate ciclic între
completele de judecată C.24 - stagiari, C24 urgenţe, C.25 - stagiari, C25 urgenţe,
C.26 – stagiari şi C26 urgenţe.
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PREȘEDINTE,
Judecător SIMONA TUNDE ALDEA

Jud. Căilean Andreea Carolina ____________________________
Jud. Cojocariu Daniela Florina_____________________________
Jud. Voinea Sebastian ____________________________________
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