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Copie extras a
Hotărârii Colegiului de Conducere din cadrul
Judecătoriei Târgu-Mureş
din data de 22 IANUARIE 2014
În urma discuŃiilor şi dezbaterilor asupra ordinii de zi, colegiul de
conducere în unanimitate de voturi,
HOTĂRĂŞTE:

Hot. 1. - DesfiinŃarea completelor C18 urgenŃe, C18 neurgenŃe şi C22
urgenŃe, C22 neurgenŃe civil şi repartizarea ciclică, conform art. 99 alin. 11 din ROI –
a dosarelor aflate pe rolul acestora între trei noi completuri în materie civilă – C7
urgenŃe, C7 neurgenŃe, C10 urgenŃe, C10 neurgenŃe, C16urgenŃe, C16 neurgenŃe – ai
căror titulari vor fi stabiliŃi, prin tragere la sorŃi, între judecătorii Toma Claudia,
Simion Beatrice şi Ursa Gabriel Cristian după publicarea în Monitorul Oficial a
Decretelor de numire în funcŃia de judecător.
Hot. 2. - ÎnfiinŃarea la SecŃia Penală, după publicarea în Monitorul Oficial a
Decretului de numire în funcŃia de judecător pentru domnul judecător Pavel IonuŃ, a
două completuri penale după cum urmează:
- C.4 penal, având ca titular pe doamna judecător Sescu Andreea Mihaela,
care va judeca în ziua de luni, în sala 67 şi
- C.6 penal, având ca titular pe domnul judecător Pavel IonuŃ, care va judeca
în ziua de vineri, în sala 67.
Hot. 3. - Refacerea completelor colegiale pentru cererile în anulare în raport
de completele ce se vor desfiinŃa şi cele ce se vor înfiinŃa, respectiv un completul
colegial ce se va compune din titularii completului C.6 civil şi C.7 civil, iar un complet
colegial ce se va compune din titularii completului C.10 civil şi C.16 civil.
Hot. 4. – Configurarea la SecŃia Penală, a trei complete speciale de
soluŃionare a aplicării legii penale mai favorabile (CALPMF) începând cu data de
24.01.2014, după cum urmează: CALPMF1, CALPMF2, CALPMF3 - fiecare dintre
acestea asociate actualelor complete de judecată C1, C2 şi C3 – cu obiectul „ Sesizare
transmisă de comisia prevăzută de HG 836/2013” şi complexitatea de 120 puncte şi
15 dosare.

Hot. 5 – Configurarea la SecŃia Penală, a două complete speciale de
soluŃionare a aplicării legii penale mai favorabile (CALPMF) după publicarea în
Monitorul Oficial a Decretului de numire în funcŃia de judecător pentru domnul
judecător Pavel IonuŃ, după cum urmează: CALPMF4, CALPMF6 - fiecare dintre
acestea asociate actualelor complete de judecată C1, C2 şi C3 – cu obiectul „ Sesizare
transmisă de comisia prevăzută de HG 836/2013” şi complexitatea de 120 puncte şi
15 dosare.
Hot. 6 - Modificarea configurării completelor de stagiari în sensul art. 71 pct.
1 şi art. 104 din Legea 255/2013 – odată cu intrarea în vigoare a noilor coduri penale.
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