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R O M A N I A 
JUDECĂTORIA TÂRGU-MUREŞ  
Târgu Mureş, str. JustiŃiei, 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 octombrie  2015  

 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 

Hotărârea nr. 1 Continuarea implementării planului de măsuri aprobat în 
şedinŃa colegiului de conducere din data de 29.06.2015 şi anume: 

- Scanarea actelor procesuale (cereri de chemare în judecată, întâmpinări, 
cereri reconvenţionale) în dosarele soluţionate în cursul lunilor martie-aprilie, astfel 
încât întocmirea părţii introductive a hotărârilor judecătorești să ocupe mai puţin din 
timpul personalului auxiliar de specialitate; 

- Solicitarea părţilor din dosarele aflate pe rol să trimită în format 
electronic (Word) același tip de documente, punându-se la dispoziţia acestora 
adresele de e-mail ale grefierilor de ședinţă ale completelor cărora dosarele le-au fost 
repartizate; 

- S-a solicitat Tribunalului Mureș desemnarea a încă unui informatician 
activităţii Judecătoriei Târgu-Mureş astfel încât din luna septembrie 2015 cererile de 
chemare în judecată, întâmpinările și ale documente depuse la dosar să fie scanate și 
transformate în Office Word înainte de coaserea acestora la dosarul constituit; - 
măsură realizată 

- Demersuri în vederea semnalării la Curtea de Apel Târgu-Mureş a 
problemei de personal în privinţa personalului auxiliar de specialitate și s-a solicitat 
ocuparea posturilor vacante temporar, concomitent cu organizarea de concursuri 
pentru ocuparea posturilor vacante sau ce urmau a se vacanta; 

- Demersuri ca acei judecători ale căror complete sunt în mod constant 
mai încărcate să nu mai primească atribuţii extrajudiciare a căror efectuare 
presupune consum de timp. 

 
Hotărârea nr. 2. Blocarea completurilor C6 civil urgenŃe şi C6 civil 

neurgenŃe începând cu data de 1.12.2015 şi asigurarea permanenŃei pe aceste 
completuri în luna decembrie 2015, modalitatea de asigurare a permanenŃei urmând 
a fi stabilită la momentul discutării planificării de permanenŃă în materia civilă 
pentru luna decembrie 2015. 

 
Hotărârea nr. 3. Avizează planificarea de permanenŃă a judecătorilor 

pentru luna noiembrie 2015 în materie civilă şi în materie penală (inclusiv 
programarea pentru restituirea cauŃiunilor). 
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…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Hotărârea nr. 7. Rediscutarea în luna noiembrie 2015 a procedurii de 

judecare a cauzelor având ca obiect insolvenŃa persoanelor fizice, în sensul înfiinŃării 
de complete specializate în această materie ori judecarea acestora de către fiecare 
complet al instanŃei. 

 
Hotărârea nr. 8. Discutarea în luna noiembrie 2015 a posibilităŃii 

înfiinŃării de complete specializate (minori şi familie, fond funciar, litigii cu 
profesionişti). 

 

 

Colegiul de conducere al 
Judecătoriei Târgu-Mureş 

 
 

                                            ss. Teodora Albu 
                                            ss. Loredana Berindean 
                                            ss. Grama Maria Magdalena 

                                                                    ss. Toma Claudia 
                                 ss. Ceuşan Gabriela Ghizela 

 
 

 

 


