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 21 decembrie 2015

HOTĂRĂŞTE:

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Hot. 1 Stabilește componența completelor de judecată începând cu 01.01.2016, după
cum urmează:
1) Completele C2 urgențe și C.2 – civil – judecător Alexa Alexandru
2) Completele C3 urgențe și C.03 - civil – judecător Maria Magdalena Grama
3) Completele C4 urgențe și C.04 - civil – judecător Siko Laszlo Csaba
4) Completele C5 urgențe și C.05 - civil – judecător Cristina Dobrițoiu
5) Completele C6 urgențe și C.06 - civil – judecător Simona Tunde Aldea
6) Completele C7 urgențe și C.07 - civil – judecător Gabriel Cristian Ursa
7) Completele C8 urgențe și C. 8 - civil – judecător Loredana Adriana Berindean
8) Completele C10 urgențe și C.10 - civil – judecător Claudia Toma
9) Completele C11 urgențe și C.11 - civil – judecător Ioana Aura Nicolau
10) Completele C12 urgențe și C.12 - civil – judecător Carmen Isabela Firoiu
11) Completele C13 urgențe și C.13 - civil – judecător Stela Preda
12) Completele C14urgențe și C.14 - civil – judecător Carmen Salomee Alexandrescu
Rață
13) Completele C15 urgențe și C.15 - civil – judecător Andreea Carolina Căilean
14) Completele C18 urgențe și C.18 - civil – judecător Binder Csilla
15) Completele C19 urgențe și C.19 - civil – judecător Roxana Dan
16) Completul C.C.02. – judecător Binder Csilla
17) Completul C.C.03. – judecător Carmen Isabela Firoiu
18) Completul C.C.P. – judecator Teodora Albu
19) Completele C1 CPF și C1 DL – judecător Bogdan Ionuț Cozgarea
20) Completele C2 CPF și C2 DL – judecător Paul Dumitru Dumitrescu
21) Completele C3 CPF și C3 DL – judecător Simona Rosiu
22) Completele C4 CPF și C4 DL – judecător Daniela Florina Cojocariu
23) Completele C5 CPF și C5 DL – judecător Teodora Albu
24) Completele C6 CPF și C6 DL – judecător Ionuț Pavel
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25) Completul CCA1 – compus din judecătorul care va prelua C1 civil și Cristina
Dobrițoiu
26) Completul CCA2 – compus din judecători Siko laszlo Csaba și Ioana Aura Nicolau
27) Completul CCA3 – compus din judecători Simona Tunde Aldea și Gabriel Cristian
Ursa
28) Completul CCA4 – compus din judecători Stela Preda și Carmen Salomee
Alexandrescu Rață
29) Completul CCA5 – compus din judecători Alexa Alexandrescu și Grama Maria
Magdalena
30) Completul CCA6 – compus din judecători Berindean Loredana și colegul care va
prelua C9 civil
31) Completul CCA7 – compus din judecători Carmen Isabela Firoiu și Andreea Carolina
Căilean
32) Completul CCA9 – compus din judecători Binder Csilla și Roxana Dan
Hot. 2 – Titularizează pe d-na judecător Simona Roșiu pe completele C3 CPF si C3
DL începand cu data de 22.12.2015
Hot. 3 - Componența completelor C1 urgențe și C.1 – civil și C9 urgențe și C.9 – civil
se va stabili, prin hotărâre a colegiului de conducere a instanței, după prezentarea în instanță a
judecătorilor definitivi Iuliana Vârjan și Sebastian Voinea.
Hot. 4 – Configurează, începând cu 01.01.2016, Completele C1 urgențe, C2 urgențe,
C3 urgențe, C4 urgențe, C5 urgențe, C6 urgențe,C7 urgențe, C8 urgențe, C9 urgențe, C10
urgențe, C11 urgențe, C12 urgențe, C13 urgențe, C14urgențe, C15 urgențe, C18 urgențe,
C19 urgențe conform anexei 1 la prezentul proces verbal.
Hot. 5 - Configurează, începând cu 01.01.2016, Completele C.1 – civil, C.2 – civil,
C.03 – civil, C.04 – civil, C.05 – civil, C.06 – civil, C.07 – civil, C.09 – civil, C.10 – civil,
C.11 – civil, C.12 – civil, C.13 – civil, C.14 – civil, C.15 – civil, C.18 – civil, C.19 - civil
conform anexei 2 la prezentul proces verbal.
Hot. 6 - Configurează, începând cu 01.01.2016, completul C.8 – civil conform anexei
6 la prezentul proces verbal.
Hot. 7 – Stabilește următoarele zile de ședințe pentru completele civile:
Judecător
Zilele de miercuri ale
săptămâni
Zilele de miercuri ale
săptămâni
Zilele de vineri ale
săptămâni
Zilele miercuri ale
săptămâni
Zilele de marți ale
săptămâni
Zilele de luni ale
săptămâni
Zilele de vineri ale
săptămâni
Zilele de miercuri ale

C2 – civil
(urgențe si neurgețe)
C3 – civil
(urgențe si neurgențe)
C4 – civil
(urgențe si neurgențe)
C5 – civil
(urgențe si neurgențe)
C6 – civil
(urgențe si neurgențe)
C7 – civil
(urgențe si neurgențe)
C8- civil
(urgențe si neurgențe)
C10 – civil
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fiecărei
fiecărei
fiecărei
fiecărei
fiecărei
fiecărei
fiecărei
fiecărei

(urgențe si neurgențe)
C11 – civil
(urgențe si neurgențe)
C12 – civil
(urgențe si neurgențe)
C13 – civil
(urgențe si neurgențe)
C14 – civil
(urgențe si neurgențe)
C15 – civil
(urgențe si neurgențe)
C18 civil
(urgențe si neurgențe)
C19 civil
(urgențe si neurgențe)

săptămâni
Zilele de luni ale
săptămâni
Zilele de miercuri ale
săptămâni
Zilele de joi ale
săptămâni
Zilele de luni ale
săptămâni
Zilele de vineri ale
săptămâni
Zilele de marţi ale
săptămâni
Zilele de joi ale
săptămâni

fiecărei
fiecărei
fiecărei
fiecărei
fiecărei
fiecărei
fiecărei

Hot. 8 – Configurează, începând cu 01.01.2016, completele civile C.C.02. și
C.C.03. – asociații și fundații și asociații de proprietari după cum urmează:
Număr maxim de dosare nou intrate admis
pe complet într-o ședință
Complexitate cumulată a dosarelor nou
intrate admisă pe complet într-o ședință
Complexitate anuală a dosarelor aflate în
faza de acte premergătoare (fără prim
termen)
Complet ce judecă dosare
Stadiu
procesual
de
competența
completului

10 dosare
40 puncte
100 puncte

Dosare fără clauze
Contestație în anulare – fond
Fond
Revizuire – fond
Obiecte ale cauzelor judecate (inclusiv prin Civil – acordare personalitate juridică
asociere cu parametrul ”tip termen” – Civil– modificări acte constitutive persoane
valabil însă numai pentru dosarele cu dată juridice
inițială înainte de 15.02.2013)
Pentru ambele obiecte fiind asociat ”tiptermen”
1-30 zile
Și stabilește zilele de ședință pentru aceste complete în zilele de marți și joi ale fiecărei
săptămâni.
Hot. 9 – Configurează, începând cu 01.01.2016, completul civil C.C.P. după
cum urmează:
Număr maxim de dosare nou intrate admis
pe complet într-o ședință
Complexitate cumulată a dosarelor nou
intrate admisă pe complet într-o ședință
Complexitate anuală a dosarelor aflate în
faza de acte premergătoare (fără prim
termen)
Complet ce judecă dosare
Stadiu
procesual
de
competența
completului

15 dosare
15 puncte
660 puncte

Dosare fără clauze
Contestație în anulare – fond
Fond
Revizuire – fond
Obiecte ale cauzelor judecate (inclusiv prin materiile civil, litigii cu profesioniști, minori și
asociere cu parametrul ”tip termen”)
familie
Obiectele:
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Alte cereri – anulare CEC, BO
Alte cereri – amendă debitor
Suspendare provizorie a executării silite
Tip termen: 1-30
Și stabilește ziua de ședință pentru acest complet în ziua de miercuri a fiecărei
săptămâni.
Hot. 10 – Configurează, începând cu 01.01.2016, completele colegiale (CCA 1, CCA
2, CCA 3, CCA 4, CCA 5, CCA 6, CCA 7, CCA 9), după cum urmează:
Număr maxim de dosare nou intrate admis
pe complet într-o ședință
Complexitate cumulată a dosarelor nou
intrate admisă pe complet într-o ședință
Complexitate anuală a dosarelor aflate în
faza de acte premergătoare (fără prim
termen)
Complet ce judecă dosare
Stadiu
procesual
completului

de

10 dosare
10 puncte
300 puncte

Dosare fără clauze

competența

Contestație în anulare – fond
Fond
Revizuire – fond
Obiecte ale cauzelor judecate (inclusiv prin Materia - litigii cu profesioniști
asociere cu parametrul ”tip termen”)
Obiectele:
acțiuni în anulare
alte cereri
Tip termen: 1-30 zile
Hot. 11 – Configurează, începând cu 01.01.2016, Completele C1 CPF, C2 CPF, C3
CPF, C4 CPF și C6 CPF, conform Anexei 3 a prezentului proces verbal și stabilește zilele de
ședință ale acestor complete după cum urmează:
C1 CPF
Ziua de joi a fiecărei săptămâni
C2 CPF
Ziua de joi a fiecărei săptămâni
C3 CPF
Ziua de marți a fiecărei săptămâni
C4 CPF
Ziua de luni a fiecărei săptămâni
C6 CPF
Ziua de vineri a fiecărei săptămâni
Hot. 12 – Configurează, începând cu 01.01.2016, Completul C5 CPF conform anexei
5 a prezentului proces verbal și stabilește ziua de ședință a acestui complet în ziua de marți a
fiecărei săptămâni.
Hot. 13 – Configurează, începând cu 01.01.2016, Completele C1 DL, C2 DL, C3 DL,
C4 DL, C5 DL și C6 DL, conform anexei 4 a prezentului proces verbal.
Hot. 14 – Configurează, începând cu 01.01.2016, completele colegiale (CCA 1, CCA
2, CCA 3, CCA 4, CCA 5, CCA 6, CCA 7, CCA 9) după cum urmează:
Număr maxim de dosare nou intrate admis 10 dosare
pe complet într-o ședință
Complexitate cumulată a dosarelor nou 10 puncte
intrate admisă pe complet într-o ședință
Complexitate anuală a dosarelor aflate în 300 puncte
faza de acte premergătoare (fără prim
termen)
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Complet ce judecă dosare
Stadiu
procesual
completului

de

Dosare fără clauze
competența

Contestație în anulare – fond
Fond
Revizuire – fond
Obiecte ale cauzelor judecate (inclusiv prin Materia - litigii cu profesioniști
asociere cu parametrul ”tip termen”)
Obiectele:
acțiuni în anulare
alte cereri
Tip termen: 1-30 zile
Hot. 15 – Completele configurate prin hotărâre a colegiului să fie configurate și
deschise exclusiv de către specialiștii IT care răspund de activitatea Judecătoriei Târgu-Mureş
cu trei luni înainte (în permanență să fie deschise înainte cu trei luni, inclusiv cu termenul de
judecată asociat ședinței de judecată).
Hot. 16 – Pentru evidența în sistem informatizat (în aplicația ECRIS) a amânărilor de
pronunțare din alte zile decât cea de ședință vor fi utilizate exclusiv complete cu indicativul
(p) care nu vor fi deschise pentru repartizarea aleatorie a cauzelor și care vor fi deschise de
specialiștii IT ai instanței pentru fiecare complet (atât de pe secția penală cât și de pe secția
civilă) și în fiecare zi, alta decât cea în care este stabilită ședință de judecată.
Hot. 17 – Personalul auxiliar din cadrul Judecătoriei Târgu-Mureş nu vor avea
dreptul de a deschide/modifica/ închide termene/complete.
Hot. 18 – Avizează propunerile formulate de d-na judecător Berindean Loredana,
președintele Secției civile, cu privire atribuții extrajudiciare pentru judecătorii secției civile
pentru primele șase luni ale anului 2016, urmând a se emite ordine de serviciu de către
președintele instanței în acest sens.
Judecător
Alexa Alexandru

Atribuția - propuneri
Pregătirea profesională a personalului auxiliar
în materie civilă
Maria
Magdalena Identificarea problemelor de practică neunitara
Grama
in materie civilă
Siko Laszlo Csaba
Judecător delegat cu atribuții privind
notificare/comunicare
actelor
judiciare/extrajudiciare
în
materie
civilă/comercială
Cristina Dobriţoiu
Atribuții privind compartimentul executări
civile
Ursa Gabriel Cristian
Atribuții privind compartimentul executări
civile
Loredana Berindean
Atribuții privind aplicarea art. 93 alin. 2 din
ROIIJ
Titularul completului
Atribuții privind compartimentul executări
civile
Claudia Toma
Coordonarea registrului de ajutor public
judiciar
Ioana Aura Nicolau
Coordonarea registrului privind persoanele
ocrotite
Carmen Isabela Firoiu
Asociații și fundații și asociații de proprietari
Stela Preda
Atribuții privind restituirea cauțiunilor depuse
în cauzele înregistrate conform VCPC
Carmen
Raţă Atribuții privind restituirea cauțiunilor depuse
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Alexandrescu
Andreea Căilean
Binder Csilla
Roxana Dan

în cauzele înregistrate conform VCPC
Identificarea problemelor de practică neunitara
in materie civilă
Asociații și fundații și asociații de proprietari
Analiza practicii instanțelor de control judiciar

Hot. 19 – Avizează propunerile formulate de d-na judecător Teodora Albu cu privire
la atribuții extrajudiciare pentru judecătorii secției penale pentru următorul an, urmând a se
emite ordine de serviciu de către președintele instanței în acest sens.

1

Cozgarea Bogdan Ionuţ

2

Dumitrescu Dumitru
Paul
Simona Roșiu

3
4
5

Cojocariu Florina
Daniela
Teodora Albu

6

Pavel Ionuţ

-Identificarea
problemelor
de
practică neunitara in materie penală
-Studiul profesional al judecătorilor
secției penale
- Cauţiuni în materie penală
-Mandate europene de arestare
-Analiza practicii instanțelor de
control judiciar
-Executări penale
-Repartizare aleatorie
- Punerea în aplicare a dispozițiilor
art. 93 alin. 2 din ROI în materie
penală
- Executări penale
- Pregătire profesionala în materie
penală - personal auxiliar

Hot. 20 – Dispune delegarea domnului judecător Bogdan Ionuț Cozgarea la Biroul
de relații cu publicul.
Hot. 21 – Dispune delegarea următoarelor atribuiții către judecătorii secției penale:
1

Cozgarea Bogdan Ionuţ

2

Simona Roșiu

3

Cojocariu Florina
Daniela
Teodora Albu

4

- Atrib prev de art. 26 alin. 1 lit. c)
d) i) j) (Secția penală)
Atrib prev de art. 26 alin. 1 lit. e)
(Secția penală)
Atrib prev de art. 26 alin. 1 lit. f)
(Secția penală) din ROI
-Atrib prev de art. 16, 26 alin. 1 lit.
a) b) f) g) h) k) l)(Secția penală) din
ROI

Hot. 22 – Acordă avizul anual pentru personalul auxiliar de specialitate cu atribuții
privind repartizarea aleatorie a cauzelor: Fărcaş Elena, Fazakas Judit, Tihon Bogdana și
Rodica Ileana Maxim precum și grefierilor de ședință ce funcționează în componența
completelor de judecată din cadrul Secției penale (pentru repartizarea manuală a dosarelor
având ca obiect cereri de competența Judecătorului de drepturi și libertăți)
Hot. 23 – Avizează planificarea de permanență pentru Secția Civilă pentru data de
24.12.2015 și pentru perioada 01.01.2016 – 15.01.2016, după cum urmează:
1. Pentru data de 24.12.2015 doamna Simona Prichindel se înlocuiește cu d-na
judecător Binder Csilla.
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Pentru săptămâna 4-8 ianuarie 2016 propune următoarea planificare de permanență în
cadrul Secției civile: în data de 04.01.2016 – Gabriel Ursa; în data de 05.01.2016 – Siko Laszlo
Csaba, în data de 06.01.2016 – Carmen Salomee Alexandrescu Rață, în data de 07.01.2016 –
Andreea Căilean, în data de 08.01.2016 – Alexa Alexandru. Judecătorii stabiliți la permanență
vor prelua toate cauzele de maximă urgenţă având ca obiect ordin de protecţie, ordonanţă
preşedinţială, suspendare provizorie şi delegarea provizorie a autorităţii părinteşti înregistrate
pe toate completele de judecată configurate în secția civilă și vor efectua lucrările ce reclamă
urgență pentru toate completurile ale căror titulari nu sunt la serviciu în această perioadă.
2.
Pentru săptămâna 11-15 ianuarie 2016 propune următoarea planificare de
permanență: Pentru completul C1 - doamnele judecător Maria Grama, Claudia Toma și
Carmen Firoiu (şedinţa din 14.01.2015). Pentru completul C9 – doamna judecător Aldea
Simona(şedinţa din 13.01.2015). Pentru completul C1 propune ca dosarele cu termen de
judecată în data de 13.01.2016 să fie împărțite între doamnele judecător Maria Grama, Claudia
Toma și Carmen Firoiu, după sistemul aplicabil în cazul desființării completelor de judecată
(dosarele din ședința respectivă se așează în ordinea vechimii și se vor împărți între cei trei
judecători, așezați în ordinea crescătoare a numărului completelor de judecată ai căror titulari
sunt). De asemenea, dosarele nou înregistrate și a celor aflate în procedura regularizării de pe
complete care sunt încă fără titulari și propune ca și acestea să fie luate în lucru de către
judecătorii care îndeplinesc serviciul de permanență pe aceste complete, după aceeași aplicată
în cazul în care un complet s-ar desființa ciclic, evidența urmând a fi ținută de grefierul de
ședință, respectiv grefierul arhivar responsabil cu completul C9 (având în vedere că d-na grefier
Dull va promova la Tribunalul Mureș începând cu 01.01.2016), iar pentru restul completurilor
permanenţa se va asigura de oglinzi.
Hot. 24 – Aprobă propunerea ca în cadrul Secției penale, judecătorul de permanență
stabilit pentru ședința de judecată să îndeplinească toate atribuțiile judecătorului de cameră
preliminară și a celui investit cu soluționarea fondului cauzei cu privire la toate dosarele
repartizate pe completul pentru care se asigură serviciul de permanență în săptămâna
respectivă, inclusiv în situația expirării termenelor prevăzute în Titlul II ”Camera preliminară”
al părții speciale din legea 135/2010 cu modificările și completările ulterioare, cu excepția
situației în care se va întocmi o planificare zilnică pentru fiecare complet de judecată.
Hot. 25 - Avizează planificarea de permanență pentru Secția penală (pentru complete
de judecată) pentru perioada 01.01.2016 – 08.01.2016, după cum urmează:
- Pentru C1 CPF – Teodora Albu
- Pentru C2 CPF - Teodora Albu
- Pentru C3 CPF - Daniela Cojocariu
- Pentru C4 CPF - Ionuț Pavel
- Pentru C5 CPF - Ionuț Pavel
- Pentru C6 CPF - Daniela Cojocariu
Hot. 26 – Pe perioada concediului de odihnă aprobat al judecătorilor și în alte
perioade decât vacanța judecătorească, completele de judecată al căror titular este judecătorul
respectiv (cu excepția completelor speciale înființate pentru exercitarea atribuțiilor
extrajudiciare și cel pentru cauze de competența președintelui) vor fi blocate.
Hot. 27 – Dispune transpunerea dosarelor penale rămase în aplicația ECRIS de pe
secția civilă pe secția penală, cu versionarea acestora, concomitent cu încărcarea în aplicația
informatică a unui extras a hotărârii de colegiu (la urma electronică rămase pe secția civilă) și
închiderea dosarului pe secția civilă cu un document de tip final.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
PREŞEDINTE
Teodora Albu
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Loredana Adriana Berindean
____________________
Maria Magdalena Grama
____________________
Claudia Toma
____________________
Siko Laszlo Csaba
____________________
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