
 

 

 
JUDECĂTORIA VASLUI 

Vaslui, str. ing. Badea Romeo nr. 13, jud. Vaslui,  

Telefon: 0235/311356, Fax: 0235/311356 

 

Operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidenţă şi prelucrare a datelor cu 

caracter personal nr. 3176 

   

  CABINET PREȘEDINTE 

 

D E C I Z I A  NR. 14     

din 26 noiembrie 2021 

 

Judecător Iolanda -Elena Lungu- preşedintele Judecătoriei Vaslui, numit prin Hotărârea 

Consiliului Superior al Magistraturii - Secţia pentru judecători nr. 813 din 11 iunie 2020; 

 

 În baza art. 13 raportat la art. 7 alin. 1 lit. a și alin. 7 din Regulamentul de ordine interioară al 

instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

1375/2015 cu modificările și completările ulterioare; 

 

 Având în vedere dispozițiile art. 1 alin. 1 din Hotărârea nr. 1137 din 26 noiembrie 2021 privind 

stabilirea zilei  de 29 noiembrie 2021 ca zi liberă, publicată în Monitorul Oficial nr. 1137 din 26 

noiembrie 2021 care prevăd că “pentru personalul instituțiilor și autorităților publice, ziua de 29 

noiembrie 2021 se stabileşte ca zi liberă și dispozițiile alin. 2 din același act normativ care prevăd că  

”pentru recuperarea zilei de muncă stabilită ca zi liberă potrivit alin. (1), instituţiile și autoritățile 

publice îşi vor prelungi corespunzător timpul de lucru până la data de 31 decembrie 2021, potrivit 

planificărilor stabilite.”; 

Având în vedere că dispoziţiile prevăzute la art. 3 din Ordonanță nu se aplică magistraţilor şi 

celorlalte categorii de personal din cadrul instanţelor judecătoreşti implicate în soluţionarea proceselor 

cu termen de judecată la data de 29 noiembrie 2021 şi nici participanţilor în aceste procese; 

Constatând că la data de 29 noiembrie 2021 la Judecătoria Vaslui, nu au fost stabilite termene de 

judecată; 

 

 Pentru buna funcționare a activității judiciare și administrative a Judecătoriei Vaslui; 

 

D E C I D : 

 

 Articolul 1  În aplicarea art. 1 din Hotărârea nr. 1137 din 26 noiembrie 2021 privind stabilirea 

zilei  de 29 noiembrie 2021 ca zi liberă, publicată în Monitorul Oficial nr. 1137 din 26 noiembrie 2021, 

ziua liberă din 29 noiembrie 2021, va fi recuperată de personalul Judecătoriei Vaslui prin prelungirea 

corespunzătoare a timpului de lucru cu o oră în fiecare zi, în perioada 06 – 15 decembrie 2021 (8  zile 

lucrătoare), cu excepția magistraților și celorlalte categorii de personal din cadrul instanței judecătorești 

implicați în soluționarea proceselor cu termen în data de 29 noiembrie 2021 și participanților în aceste 

procese, dacă va fi cazul. 

https://lege5.ro/Gratuit/gezdimrygq2a/legea-nr-146-2016-pentru-modificarea-legii-nr-102-1992-privind-stema-tarii-si-sigiliul-statului?pid=102569597#p-102569597


 

           Articolul 2   În ziua de 29 noiembrie 2021, compartimentele Arhivă, Registratură și Biroul de 

Informare și Relații cu Publicul nu vor avea program cu publicul iar în perioada 06 – 15 decembrie 

2021 (8  zile lucrătoare), se va prelungi timpul de lucru cu o ½ oră în fiecare zi. 

 

            Articolul 3  Personalul aflat în concediu de odihnă în ziua de 29 noiembrie 2021 sau personalul 

implicat în activitate în data de 29 noiembrie 2021 nu va avea program de lucru prelungit, conform art. 

1, zilele de concediu de odihnă urmând a fi înregistrate corespunzător în evidențele instanței. 

 

Articolul 4 Prezenta decizie, dată azi, 26 noiembrie 2021, va fi adusă la cunoştinţa 

personalului prin comunicare către toate compartimentele din cadrul instanței, prin publicare pe 

intranetul instanței și se postează pe portalul acesteia pentru aducerea la cunoștința publicului. 

 

 

        

Judecător Iolanda -Elena Lungu 

PREŞEDINTELE JUDECĂTORIEI VASLUI 

 

 

 

 

 
 

 


