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

COMUNICAT
Prin Decizia Președintelui nr. 1 din 15.01.2020 s-a decis implementarea începând cu
data de 01.02.2020 a procedurii privind constituirea Dosarului electronic şi accesul la
acesta, la nivelul Secției civile din cadrul Judecătoriei Buftea.
În aplicarea acestei decizii, începând cu data de 01.02.2020 se vor scana dosarele şi
documentele depuse în dosarele înregistrate începând cu această dată.
În aplicaţia Dosar electronic vor fi vizualizate doar documentele din dosarele
înregistrate începând cu data de 01.02.2020.
În ceea ce privește dosarele înregistrate anterior acestei date, la solicitarea expresă a
părților vor putea fi transmise în continuare pe adresele de e-mail indicate de acestea numai
documentele emise de instanţă (încheieri, hotărâri judecătoreşti).
Dosarele care urmează a fi scanate sunt cele având ca obiect:

Contestaţie creditor Legea 77/2016;

Acţiune in constatarea dării in plată Legea 77/2016;

Acţiune în declararea simulatiei;

Actiune in raspundere contractuala;

Actiune in raspundere delictuala;

Acţiune în constatare;

Acţiune oblică;

Acţiune pauliană;

Acţiune posesorie;

Anulare act;

Constatare nulitate act juridic;

Contestaţie la executare;

Fond funciar;

Hotarâre care sa tina loc de act autentic;

Grăniţuire;

Întoarcere executare;

Obligaţia de a nu face;

Obligaţie de a face;

Ordonanţă preşedinţială;

Partaj judiciar;

Plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996);

Radiere ipoteca;
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Rectificare carte funciară;
Revendicare imobiliară;
Revendicare mobiliară;
Revocare donaţie;
Reziliere contract;
Rezoluţiune contract;
Servitute;
Succesiune;
Superficie;
Uzucapiune;
Uzufruct.

Prin Decizia Președintelui antereferită s-a hotărât exceptarea de la implementarea
procedurii privind constituirea Dosarului electronic a cauzelor al căror obiect au o
confidenţialitate extinsă, respectiv:
Contestare paternitate;
Contestare recunoaștere paternitate;
Divorț prin acord;
Divorț;
Recunoaștere paternitate;
Stabilire domiciliu minor;
Stabilire paternitate;
Tăgadă paternitate;
Punere sub interdicție;
Ordin de protecție.
De asemenea, vă adresăm rugămintea să luaţi în considerare la momentul transmiterii
documentelor că, pentru procesarea informaţiilor şi documentelor transmite de dumneavoastră
este nevoie de timp, motiv pentru care vă rugăm să depuneţi diligenţele necesare pentru a
transmite într-un termen rezonabil aceste documente.
Pentru cererile care au caracter urgent, vă recomandăm să transmiteţi
informaţiile/documentele cel mai târziu înainte de data începerii şedinţei de judecată.
Având în vedere volumul mare de activitate al Judecătoriei Buftea, precum şi schema de
personal a acestei instanţe, în măsura în care dispuneţi de tehnica necesară, vă adresăm
rugămintea de a comunica actele de sesizare a instanţei, cererile/documentele şi în
format electronic, de preferat în format PDF, indicând în e-mail (în situaţia actelor de
sesizare a instanţei) dacă cererea a fost sau urmează a fi transmisă şi pe suport de hârtie sau
dacă acesta reprezintă singurul act de sesizare al instanţei.
De asemenea, vă rugăm ca documentele transmise la registratură să fie
tehnoredactate, format A4, iar actele originale (titluri proprietate, acte de vânzare
cumpărare, diplome etc.) să fie însoţite de copii certificate pentru conformitate. În ceea ce
priveşte documentele de tip C5 (acte identitate, împuterniciri avocaţiale), acestea vor fi
înaintate în copie certificată pentru conformitate.
Cererile de chemare în judecată vor fi transmise pe e-mailul instanței - judbuftea@just.ro, iar cererile ulterioare momentului înregistrării vor fi transmise pe adresele de
e-mail ce vor fi indicate în adrese, separat pentru procedura de regularizare, respectiv pentru
faza de judecată.
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Pentru a avea acces la dosarul electronic, trebuie să completați și să înaintați instanței
Cererea de accesare a dosarului electronic și să urmați Instrucțiunile de utilizare a aplicației,
pe care le regăsiți pe pagina aferentă Judecătoriei Buftea din cadrul portalului instanţelor de
judecată - Portal Judecătoria Buftea.
Vă mulţumim pentru înţelegere.

CONDUCEREA JUDECĂTORIEI BUFTEA
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