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           Biroul de informare şi relaţii publice                                                              Nr.17/IP din  24.03.2022 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

 În perioada 01 aprilie– 30 aprilie 2022 se va desfăşura activitatea de MUTARE a  Judecătoriei 

Vaslui în noul sediu din mun. Vaslui, str.  Ştefan cel Mare, nr. 277, jud. Vaslui, perioadă în care 

activitatea instanţei se va desfăşura după cum urmează:  

 

În perioada 01-17 aprilie 2022 activitatea jurisdicţională se va desfăşura la sediul ACTUAL din 

Vaslui, str. Ing. Badea Romeo, nr. 13. 

 

Începând cu data de 18 aprilie 2022 activitatea jurisdicţională se va desfăşura la NOUL sediu 

din mun. Vaslui, str.  Ştefan cel Mare, nr. 277, jud. Vaslui 

 

 

REGISTRATURĂ: DEPUNEREA ACŢIUNILOR SI A ORICĂROR ALTE ACTE:  

 

Acţiunile judecătoreşti sau orice alte acte vor fi depuse la instanţă după cum urmează: 

- în perioada 01-17 aprilie 2022 se vor depune cu prioritate prin mijloacele de comunicare 

electronică la adresa de e-mail: jud-vaslui@just.ro; prin fax la numerele: 0335417862; 

0235421680 sau prin comunicări poştale, iar dacă acest lucru nu este posibil la sediul 

ACTUAL al Judecătoriei Vaslui, din mun. Vaslui, str. Ing. Badea Romeo, nr. 13, de luni până 

vineri între orele 09.00 – 13.00. 

- începând cu data de 18 aprilie 2022 la NOUL sediu al Judecătoriei Vaslui, din mun. Vaslui, 

str. Ştefan cel Mare, nr. 277 de luni până vineri între orele 09.00 – 13.00, sau prin mijloacele 

de comunicare electronică la adresa de e-mail: jud-vaslui@just.ro; prin fax la numerele: 

0335417862; 0235421680 sau prin comunicări poştale. 

 

ARHIVA CURENTĂ: 

În perioada 01-08 aprilie 2022 activitatea cu publicul se va desfăşura la sediul ACTUAL al 

Judecătoriei Vaslui, din mun. Vaslui, str. Ing. Badea Romeo, nr. 13, de luni până vineri între 

orele 09.00 – 13.00; 

 

 În perioada 11-22 aprilie 2022 se suspendă studiul dosarelor în arhiva instanţei, urmând ca  studiul 

dosarelor să se realizeze EXCLUSIV în format electronic, utilizându-se aplicaţia electronică a dosarului pe 

bază de parolă şi utilizator. În mod excepţional, se va permite studierea dosarelor în arhivă în cazurile 

urgente sau pentru alte motive bine întemeiate, în baza unei cereri prealabile de programare, aprobată de 

către preşedintele de complet.  

 

Începând cu data de  25 aprilie  2022 activitatea cu publicul se va desfăşura la NOUL sediu al 

Judecătoriei Vaslui, din mun. Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 277 de luni până vineri între orele 09.00 

– 13.00; 

 

 BIROUL ELIBERARE COPII de pe hotărâri cu menţiunea definitivă şi irevocabilă sau de pe 

alte acte din dosar:  

 

În perioada 01-08 aprilie 2022 activitatea cu publicul se va desfăşura la sediul ACTUAL al 

Judecătoriei Vaslui din mun. Vaslui, str. Ing. Badea Romeo, nr. 13. Primirea cererilor se va face în 
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zilele de luni şi miercuri între orele 9,00-11,00. Eliberarea copiilor se va efectua în zilele de marţi şi joi  

între orele 09.00 – 11.00; 

 

În perioada 11-15 aprilie 2022 activitatea cu publicul se suspendă. 

 

În perioada 18-22 aprilie 2022 activitatea cu publicul se va desfăşura la NOUL sediu al 

Judecătoriei Vaslui, din mun. Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 277. Primirea cererilor se va face în zilele 

de luni şi miercuri între orele 9,00-11,00. Eliberarea copiilor se va efectua în zilele de marţi şi joi  între 

orele 09.00 – 11.00. 

 

Începând cu data de  25 aprilie  2022 activitatea cu publicul se va desfăşura la NOUL sediu al 

Judecătoriei Vaslui, din mun. Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 277 de luni până vineri între orele 09.00 

– 13.00; 

 

În această perioadă se vor judeca EXCLUSIV cauzele cu caracter foarte urgent: 

 

În perioada 09 – 24 aprilie 2022, în materie penală:  de competenţa judecătorului de drepturi şi 

libertăţi, verificări măsuri preventive, liberări condiţionate dacă urgenţa o impune, obligarea la tratament 

medical în mod provizoriu (art. 246 NCPP), internarea medicală în mod provizoriu (art. 248 NCPP), 

revocarea interzicerii unei funcţii/profesii/activităţi (art. 573 NCPP), expertiză medico-legală psihiatrică 

(art.184 NCPP), ridicare măsură tratament medical (art. 245 NCPP), internare provizorie (art. 247 NCPP), 

înlocuirea/încetarea obligării la tratament medical (art. 568 NCPP), ridicare internare provizorie (art. 248 

alin. 11 NCPP), confirmare internare medicala (art. 248 al. 14 NCPP), confirmare obligare la tratament 

medical (art. 246 al.13 NCPP), cerere de transfer de procedură în materie penală (Legea, valorificare bunuri 

sechestrate (art. 252 indice 2 NCPP), contestare valorificare bunuri (art. 252 indice 4 NCPP). 

 

În perioada 04 – 24 aprilie 2022, în materie civilă: ordine de protecţie, încuviinţări executare 

silită, suspendare provizorie executare silită, autorizări executor judecătoresc intrare imobil, ordonanţă 

preşedinţială dacă urgenţa o impune. 

 

În perioada 11 -17 aprilie 2022 se vor judeca exclusiv dosarele de competenţa judecătorului de 

drepturi şi libertăţi şi cele având ca obiect ordine de protecţie.  

 

În toate cauzele în care au fost stabilite termene de judecată în această perioadă se va proceda 

la preschimbarea acestora, urmând ca părţile să fie înştiinţate prin citaţie despre noul termen de 

judecată, care se va desfăşura la noul sediu, pe intervale orare. 

 

 

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

AL JUDECĂTORIEI VASLUI 

Judecător Moldovan Bianca Laura 


