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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 26 mai 2016  

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

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

 
 

Hotărârea nr. 132: Desfiinţarea începând cu data de 1 iunie 2016 a completului C9 
civil urgenţe şi neurgenţe, cu repartizarea ciclică a dosarelor aflate pe rolul acestor complete, 
inclusiv a celor suspendate între complete civile C1, C2, C3, C4, C5, C6, C8, C10, C11, C13, 
C14, C15, C16, C18. 

 
Hotărârea nr. 133: Completul căruia, prin repartizare ciclică, îi va fi repartizat 

dosarul cu nr. 7515/90/2006 (complexitate cumulată 56, 26 Părți și 19 Volume), să fie 
exceptat de la repartizarea ciclică a dosarelor ce se vor afla pe rolul C7 civil (urgență și 
neurgență) la data desființării acestui din urmă complet. 

 
Hotărârea nr. 134: Se aproba de principiu o eventuală cerere de exceptare de la 

repartizarea aleatorie sau ciclica a cauzelor formulată de titularul completului căruia îi va fi 
repartizat dosarul nr. 7515/90/2006 pentru o perioada pe care acesta o va estima, dar nu mai 
mult de 1 ianuarie 2017. 

 
Hotărârea nr. 135: Până la completarea nomenclatorului de obiecte în ECRIS, 

contestaţiile formulate conform art. 7 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor 
bunuri imobile se vor înregistra pe completele civile pentru cauze neurgente, cu obiectul 
„acţiune în constatare”,  respectiv cu obligaţia judecătorului de a proceda în decurs de maxim 
48 de ore de la înregistrarea dosarului la întocmirea rezoluţiei. 

 
Hotărârea nr. 136: Până la completarea nomenclatorului de obiecte în ECRIS, 

solicitările formulate de unitățile de parchet având ca obiect ”confirmare renunțare la urmărire 
penală” se vor înregistra pe completele penală de cameră preliminară și fond,  cu obiect 
„confirmare redeschidere urmărire penală” cu completare obiect „confirmare renunţare la 
urmărirea penală”. 

 
Hotărârea nr. 137: Aprobă planificarea activității judecătorilor de drepturi și libertăți 

pentru luna iunie 2016. 
 
Hotărârea nr. 138: Modifică Hotărârea de colegiu de conducere nr. 19 din 

15.01.2016 astfel: 
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- începând cu 01.06.2016, Completul „oglindă” pentru completul C4 civil – titular dl. 
judecător Siko Laszlo Csaba este completul C16 civil - titular d-na judecător Orza Ioana 
Raluca; 

- începând cu 01.06.2016, Completul „oglindă” pentru completul C16 civil – titular d-
na judecător Orza Ioana Raluca este completul C4 civil - titular dl. judecător Siko Laszlo 
Csaba. 

 
Hotărârea nr. 140: În temeiul art. 97 alin. 3 raportat la art. 97 alin. 4 din ROIIJ 

adoptat prin HCSM nr. 1375/2015 se vor crea dosare asociate de la momentul înregistrării 
pentru următoarele cereri: 

 
1. Abţinere, recuzare, incompatibilitate – pentru dosarele civile şi penale 
2. Cerere de ajutor public judiciar – pentru dosarele civile 
3. Excepţie de neconstituţionalitate – pentru dosarele civile şi penale 
4. Îndreptare, completare şi lămurire hotărâre, înlăturare omisiuni vădite – pentru 

dosarele civile şi penale 
5. Contestaţie privind tergiversarea procesului – pentru dosarele civile 
6. Cerere privind efectuarea de percheziţii în cursul judecăţii – pentru dosarele 

penale. 
 

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

 
Preşedinte 

Jud. Teodora Albu 
 
 

  Jud. Adriana Loredana Berindean___________________   
    Jud. Grama Maria Magdalena_______________________ 

           Jud.  Claudia Toma ______________________________ 
           Jud. Siko Laszlo Csaba ___________________________ 

 


