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R O M A N I A 
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 22 iunie 2016  

 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 

 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 
 

Hotărârea nr. 147. Modificarea planificării de permanenţă a Secţiei penale 
pentru completul de Judecător de Drepturi şi Libertăţi pentru luna iunie 2016, în 
sensul: 

- Pentru data de 23.06.2016, Roșiu Simona mâna I și Dumitrescu Paul – 
rezervă; 

- Pentru data de 25.06.2016, Dumitrescu Paul mâna I și Roșiu Simona 
rezervă. 

 
Hotărârea nr. 148 Modificarea permanenței pentru C4CPF pentru ziua de 

23.06.2016, în sensul ca aceasta să fie asigurată de d-na judecător Rosiu Simona; 
 
 

Hotărârea nr. 149 Modificarea planificării de permanenţă a Secţiei penale 
pentru completul de Judecător de Drepturi şi Libertăţi, în sensul: 

- Pentru zilele de 16,17,18 iulie 2016 mâna I – Cojocariu Daniela și Simona 
Roșiu rezervă; 

- Pentru zilele de 22,23,24 iulie Simona Roșiu mâna I și Daniela Cojocariu 
rezervă. 

 
Hotărârea nr. 150 Numirea în funcţia de judecător supleant  la Biroul de 

Informare şi Relaţii Publice şi purtător de cuvânt al instanţei a doamnei judecător 
Toma Claudia. 

 
Hotărârea nr. 155. Deschide la data venirii oficiale în instanţă a judecătorului 

stagiar completul C 23 stagiari, cu număr de dosare, număr de puncte de complexitate, 
cu zi de şedinţă miercuri conform configurării completelor de stagiari din decembrie 
2015. 
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Hotărârea nr. 156. Desfiinţarea completului C7 civil – urgenţe şi neurgenţe 

la data înfiinţării completului C23 stagiari – cauzele de competenţa completului de 
judecător stagiar aflate pe rolul completului C7 civil – urgenţe şi neurgenţe – urmând a 
fi repartizate completului C23 stagiari, iar cauzele aflate pe rolul completului C7 civil 
– urgenţe şi neurgenţe -  care nu sunt de competenţa completului de stagiari urmând a 
fi repartizate ciclic între completurile care judecă în materia civil cu excepţia 
completului de judecată C5 civil. 

 
Hotărârea nr. 157. Înfiinţează pentru perioada vacanţei judecătoreşti 

01.07.2016-31.08.2016 în cadrul Secţiei Penale completul C16 – penal(p) căruia i se 
vor repartiza manual cauzele având ca obiect propunerile comisiei de liberare 
condiţionată (cu întocmirea unui proces-verbal privind operaţiunile întreprinse de către 
persoana responsabilă cu repartizarea aleatorie a  cauzelor), complet care se va asocia 
ca şi zi de şedinţă cu datele şedinţelor de judecată stabilite pentru completurile de 
judecată ale Secţiei penale. Mai exact, cauzele având ca obiect propunerile de liberare 
condiţionată formulate de către comisia de liberare condiţionată vor fi repartizate 
manual completului C16 – penal(p), astfel: 

- propunerile de liberare condiționată înregistrate pe rolul instanței în perioada 
23.06.2016 – 06.07.2016 – inclusiv – completului C6 penal, care are şedinţa de vară 
fixată pentru data de 07.07.2016;  

- propunerile de liberare condiționată înregistrate pe rolul instanței în perioada 
07.07.2016 – 11.07.2016 – inclusiv – completului C3 penal, care are şedinţa de vară 
fixată pentru data de 12.07.2016;  

- propunerile de liberare condiționată înregistrate pe rolul instanței în perioada 
12.07.2016 – 20.07.2016 – inclusiv – completului C2 penal, care are şedinţa de vară 
fixată pentru data de 21.07.2016;  

- propunerile de liberare condiționată înregistrate pe rolul instanței în perioada 
21.07.2016 – 01.08.2016 – inclusiv – completului C4 penal, care are şedinţa de vară 
fixată pentru data de 02.08.2016;  

- propunerile de liberare condiționată înregistrate pe rolul instanței în perioada 
02.08.2016 – 15.08.2016 – inclusiv – completului C5 penal, care are şedinţa de vară 
fixată pentru data de 16.08.2016;  

- propunerile de liberare condiționată înregistrate pe rolul instanței în perioada 
16.08.2016 – 24.08.2016 – inclusiv – completului C1 penal, care are şedinţa de vară 
fixată pentru data de 25.08.2016. 

 
Hotărârea nr. 158. Cereri de liberare condiţională care nu sunt propunerile 

comisiei de liberare condiţionată, precum şi celelalte obiecte care se judecă în materia 
penal în perioada cuprinsă între 01.07.2016-31.08.2016 se vor repartiza conform 
parametrilor stabiliți în configurarea completelor de judecată, iar în cazul în care se 
întâmpină dificultăţi în repartizarea cauzelor se va proceda la mărirea progresivă la 
parametrul de repartizate imediat superioar, cu întocmirea unui proces-verbal privind 
operaţiunile întreprinse de către persoana responsabilă cu repartizarea aleatorie a  
cauzelor.  

 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 
 

Preşedinte 
Jud. Teodora Albu 
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        Jud.  Berindean Adriana Loredana _____________________ 
        Jud. Toma Claudia ___________________________________ 
        Jud. Siko Laszlo Csaba _______________________________ 
        Jud. Voinea Sebastian  __________________________ 


