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ROMÂNIA 

JUDECĂTORIA BUFTEA 

Buftea, Str. Ştirbei Vodă nr. 24, Jud. Ilfov 

Tel.: 0213525512, Fax: 0372218847, 0372218860 

E-mail: jud-buftea@just.ro 

________________________________________________________________________ 
Operator de date cu caracter personal nr. 5.128 

Prezentul document conţine date cu caracter personal aflate sub incidenţa Regulamentului (UE) nr. 2016/679  și a Legii nr. 363/2018 

 

 

 

18 Noiembrie 2020 

 

 

COMUNICAT 

 

 

 

Biroul de Informare si Relaţii Publice din cadrul Judecătoriei Buftea este abilitat 

să aducă la cunoștință publică următoarele aspecte: 

 

Având în vedere, pe de o parte, împrejurarea că o parte dintre persoanele 

infectate/carantinate din cadrul Judecătoriei Buftea şi-au reluat activitatea ori urmează să îşi 

reia activitatea în cadrul instanţei şi, pe de altă parte, faptul că 4 grefieri de şedinţă şi 2 judecători 

din cadrul Secţiei civile se află în concedii medicale necesare recuperării după infectarea 

acestora ori sunt carantinaţi/pozitivi cu virusul SARS-Cov-2, în vederea limitării riscului de 

infectare a altor persoane (magistraţi, grefieri, avocaţi şi justiţiabili),  

Luând în considerare creşterea exponenţială a cazurilor confirmate cu noul tip de SARS-

COV-2 în localităţile aflate în circumscripţia Judecătoriei Buftea, conform raportării Direcţiei 

de Sănătate Publică al judeţului Ilfov incidenţa cumulată a cazurilor raportată la nivelul 

anumitor localităţi arondate Judecătoriei Buftea depăşind indicatorul 8,75 cazuri la o mie de 

locuitori (5 localităţi), 

Prin Hotărârea Colegiului de Conducere al Judecătoriei Buftea nr. 22/18.11.2020 

s-a decis ca în perioada 23.11.2020 - 06.12.2020 să se judece exclusiv următoarele cauze:  

 

În materie nonpenală:  

➢ ordin de protecţie; 

➢ internarea medicală nevoluntară; 

➢ ordonanţa preşedinţială; 

➢ suspendarea provizorie a executării silite; 

➢ măsuri asigurătorii;  

➢ contestare măsură izolare; 

➢ contestare prelungire izolare 

➢ contestare măsură carantină 

➢ cauzele care se judecă fără citarea părţilor. 

 

 

http://portal.just.ro/94/SiteAssets/SitePages/organizare/Extras%20H.C.C.%20nr.%2022.pdf
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În materie penală începând cu data de 23.11.2020 activitatea de judecată se va 

desfăşura în condiţii normale. 

 

 Pentru dosarele cu termene de judecată în perioada 06.11.2020 – 06.12.2020, altele 

decât cele prevăzute mai sus, la data desfăşurării şedinţei de judecată vor fi acordate noi 

termene. 

 

 

Totodată, vă informăm că, în perioada 23.11.2020 – 06.12.2020 (inclusiv), programul 

cu publicul de la compartimentele auxiliare din cadrul instanţei va fi următorul:  

- Compartimentul Registratură civilă – va avea restricţionat programul cu 

publicul, urmând ca toate cererile să fie depuse personal la sediul instanţei în zilele de LUNI, 

MARŢI şi MIERCURI în intervalul orar 09:00 – 11:00,  precum şi în format electronic, pe 

adresa de e-mail jud-buftea@just.ro, prin fax: 0372218847 sau prin poştă/curier. 

- Compartimentul Arhivă civilă – în fiecare zi de LUNI, MARŢI şi MIERCURI 

în intervalul orar 09:00 – 11:00; 

- Compartimentul Registratură penală – va avea restricţionat programul cu 

publicul, urmând ca toate cererile să fie depuse personal la sediul instanţei în zilele de LUNI, 

MARŢI şi MIERCURI în intervalul orar 09:00 – 11:00,  precum şi în format electronic, pe 

adresa de e-mail jud-buftea@just.ro, prin fax: 0372218855 sau prin poştă/curier; 

- Compartimentul Arhivă penală –  în fiecare zi de LUNI, MARŢI şi MIERCURI 

în intervalul orar 09:00 – 11:00; 

- Compartimentul Birou Executări Penale –  în fiecare zi de LUNI, MARŢI şi 

MIERCURI în intervalul orar 09:00 – 11:00; 

- Compartimentul Persoane Juridice  –  va avea restricţionat programul cu 

publicul, urmând ca toate cererile să fie depuse şi eliberate exclusiv în format electronic, pe 

adresa de e-mail jud-buftea@just.ro, prin fax: 0372218855 sau prin poştă/curier. 

 

 

 

Biroul de Informare și Relații Publice 

 


