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R O M Â N I A 

JUDECĂTORIA TÂRNĂVENI 

Târnăveni, strada Republicii, nr.48, Judeţul Mureş, Cod poştal:545600,  

Telefon: 0265 – 443714, fax: 0265 – 443714 

e-mail: judecatoria.tarnaveni@just.ro 

CABINET PREŞEDINTE 

 

 

Decizia nr.2/A2020 

din data de 11  MARTIE 2020 

 

HAMBEŢIU ANAMARIA – CRISTINA, preşedintele Judecătoriei 

Târnăveni, numit în baza hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii , În exercitarea 

atribuţiilor prevăzute de art. 13 alin.(1) şi a art. 7 alin. (1) lit. „e” din Regulamentul de 

ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului 

Superior al Magistraturii nr. 1375 din data de 17 decembrie 2015,  

 In vederea prevenirii răspândirii la nivel naţional a infecţiei cu Coronavirus 

SARS-CoV-2. situaţie ce a determinat aprobarea, de către Guvern, a unor măsuri 

suplimentare de combatere a noului Coronavirus, 

 ţinând seama de necesitatea unei abordări coordonate în privinţa acestei situaţii, 

care să asigure o implementare unitară a măsurilor de prevenţie la nivelul tuturor 

instanţelor din România. 

 având în vedere şi măsurile instituite prin Hotărârea nr.6/09.03.2020 a Comitetului 

naţional pentru situaţii speciale de urgenţă, constituit la nivelul Guvernului, şi Hotărârea 

nr.191 din 10 martie 2020 a Consiliului Naţional la Magistraturii,  

 

  

D E C I D E: 

 

 

 Art.1 Adoptarea unor măsuri pentru a se asigura, pe cât posibil, evitarea 

aglomerărilor de persoane în incinta şi în zona în care este situată instanţa  

judecătorească, precum şi evitarea deplasării persoanelor implicate în activităţi judiciare, 

sens în care desfăşurarea activităţii în Judecătoria Târnăveni, până la data de  31 martie 

2020 inclusiv, va avea în vedere următoarele repere: 

1. În cauzele aflate pe rol în perioada menţionată, se vor fixa ore pentru 

cauză în parte. La fixarea orelor se va ţine seama de necesitatea alocării unei 

perioade suficiente pentru aerisirea şi igienizarea sălilor de şedinţă  

2. În acest context, la nivelul instanţei s-a efectuat o analiză pentru a fi 

stabilite cauzele care vor fi judecate în perioada menţionată, respectiv cauzele 

care intră în competenţa  judecătorului de drepturi şi libertăţi, ordinele de 

protecţie, ordonanţele preşedinţiale, cauzele cu minori.  

         3. În celelalte cauze, cu respectarea termenului rezonabil de soluţionare a 

cauzelor, se va fixa primul termen de judecată începând cu luna aprilie 2020 sau. 

după caz. se va proceda la preschimbarea termenelor de judecată acordate în luna 

martie, pentru o dată ulterioară, cu înştiinţarea în timp util a părţilor şt 

participanţilor 
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            4. Dispoziţiile pct.3 nu sunt aplicabile în cauzele urgente, inclusiv în 

cauzele penale în care există posibilitatea împlinirii termenului de prescripţie a 

răspunderii penale. 

         5. În cauzele care vor fi judecate în perioada menţionată, instanţa va 

proceda, în măsura  in care este posibil, la audierea în sistem de videoconferinţă 

şi în vederea protejării sănătăţii publice, vor evalua posibilitatea declarării 

şedinţei nepublice.  

          6. Accesul justiţiabililor în incinta instanţei va fi permis doar la ora fixată  

pentru judecarea cauzei în care participă.  

 7. Instanţa va recomanda depunerea înscrisurilor prin mijloace de 

comunicare; electronică permise de lege (e-mail, fax), urmând ca originalul 

acestor înscrisuri să transmis prin poştă, dacă este solicitat.  

8. În măsura în care persoanele interesate nu pot realiza depunerea 

înscrisurilor în condiţiile prevăzute de art.7,  instanţele vor asigura depunerea 

personală a acestora cu permiterea  accesului în sediul instanţei a maximum două 

persoane concomitent. 

9. Primirea actelor de procedură se va realiza de persoanele desemnate,  

intr-un spaţiu situat  în măsura în care este posibil, cât mai aproape de intrarea în 

incinta instanţei 

10. Circuitul documentelor se va realiza astfel încât un număr cât mai redus 

de persoane să fie implicat. 

         11.Pentru persoanele care asigură desfăşurarea activităţii la sediul instanţei 

se vor  lua  măsuri de protecţie corespunzătoare.  

         12.  Preşedintele judecătoriei Târnăveni  poate  lua orice alte măsuri pe care 

le  consideră necesare,în scopul prevenirii transmiterii noului Coronavirus.  

 13. Conducerea  instanţei va proceda 1a popularizarea măsurilor dispuse, 

prin afişarea în locuri vizibile în sediu, pe pagina de internet a instanţei şi în 

mass-media de la nivel local. De asemenea aceste măsuri se vor comunica 

baroului de avocaţi şi Parchetului de pe lângă Judecătoria Târnăveni. 

 

 Prezenta decizie va fi aplicabilă începând cu data de 11 martie 2020.  

 

 Prezenta decizie va fi reevaluată după data de 31 martie 2020, în funcţie 

de evoluţia situaţiei la nivel naţional.  

 

 

PREŞEDINTE,  

Judecător  HAMBEŢIU ANAMARIA CRISTINA  
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R O M Â N I A 

JUDECĂTORIA TÂRNĂVENI 
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Nr.   /12.03.2020 

 

 

 

                          CĂTRE  

BAROUL MUREŞ  

 

 

 

 Ataşat prezentei, că comunicăm un exemplar  din Decizia nr.2/2020 a Judecătoriei 

Târnăveni pentru a proceda in consecinţă. 

 Cu aleasă consideraţie,  

 

 

 

Preşedinte, 

Judecător HAMBEŢIU ANAMARIA CRISTINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R O M Â N I A 

JUDECĂTORIA TÂRNĂVENI 

Târnăveni, strada Republicii, nr.48, Judeţul Mureş, Cod poştal:545600,  

Telefon: 0265 – 443714, fax: 0265 – 443714 

e-mail: judecatoria.tarnaveni@just.ro 

CABINET PREŞEDINTE 

 

Nr.   /12.03.2020 

 

 

 

 

               CĂTRE  

PARCHETUL DE PE LANGA JUDECĂTORIA TÂRNĂVENI 

 

 

 

 Ataşat prezentei, că comunicăm un exemplar  din Decizia nr.2/2020 a Judecătoriei 

Târnăveni pentru a proceda in consecinţă. 

 Cu aleasă consideraţie,  

 

 

 

Preşedinte, 

Judecător HAMBEŢIU ANAMARIA CRISTINA 

 


