Informații legate de cererile formulate în baza art. 16 și
art. 17 din Legea nr. 136/2020

Conform art. 16 şi art. 17 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea
unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic
şi biologic, orice persoană care se consideră vătămată într-un drept sau interes
legitim printr-un act administrativ individual emis potrivit art. 8 alin. (3), respectiv
art. 7 sau art. 8 alin. (4) din Legea nr. 136/2020, poate depune acţiune în anularea
actului administrativ, revizuirea sau încetarea măsurii.
Cererile formulate în baza art. 16 şi art. 17 din Legea nr. 136/2020
pot fi:
transmise
electronic
exclusiv
pe
adresa
de
e-mail
contestatieDSP.JdBuftea@just.ro ori la numărul de fax 0372218855 sau
- depuse personal la sediul Judecătoriei Buftea în intervalul orar
08:00-16:00, prin reprezentant legal ori convenţional,
cu înştiinţarea în prealabil a personalului instanţei la numărul de
telefon 0734882623.
Vă atragem atenţia că adresa de e-mail contestatieDSP.JdBuftea@just.ro
poate fi folosită exclusiv pentru contestaţiile împotriva deciziilor emise în
baza Legii nr. 136/2020.
Pentru orice alte cereri se poate utiliza adresa de e-mail jud-buftea@just.ro,
sub sancţiunea neluării lor în seamă.
În cererea formulată petentul va indica:
√ numărul de telefon;
√ adresa de e-mail (comunicarea actelor de procedură, inclusiv citaţiile şi
hotărârea judecătorească, urmând a se realiza exclusiv la adresa de e-mail indicată
de parte);
√ numărul Deciziei Direcţiei de Sănătate Publică pe care o contestă;
√ dacă are apărător ales sau dacă doreşte desemnarea unui avocat din oficiu,
conform art. 15 alin. (15), cu aplicarea art. 16 alin. (3) şi (5) şi art. 17 alin. (3) şi (4)
din Legea nr. 136/2020, în contextul în care Judecătoria Buftea nu dispune în prezent
de mijloacele tehnice necesare pentru audierea petentului în acord cu dispoziţiile art.
15 alin. (13) din aceeaşi lege.
La cererea formulată petentul va alătura următoarele înscrisuri, scanate ori
fotografiate în întregime:
√ decizia contestată;
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√ cartea sa de identitate (dacă aceasta nu se află în posesia sa, petentul va
indica C.N.P.-ul său, în vederea verificării identităţii sale).
Pot depune acţiuni la Judecătoria Buftea persoanele care domiciliază sau au
reşedinţa în circumscripţia Judecătoriei Buftea ori cele care sunt izolate sau
carantinate în spaţii sau unităţi sanitare aflate în circumscripţia teritorială a
Judecătoriei Buftea.
Cererile sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbru.
Cererile transmise în afara programului de lucru al instanţei (luni-vineri, orele
08:00-16:00), în orice altă formă (poştă/alt număr de fax/altă adresă de e-mail),
vor fi procesate în prima zi lucrătoare.
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