
. , .. ; .... 
, .,. 

(8): 's=tlii:. C.I':lI:ÂflfCUijIldlii:,siii 
Cr<?,lolrt"J:r/ CkJ;fj, cad /20o.l1:;"({ 

, , . 
~; +4t!2:SI~4ţ,(S55t: ~: +,fijlSl-4J.S6@(}r . 

e"m.aU : eacraiova(â{jusLîO 

Data 20 lulie 20 l5 

Domnuhli Decan al Baroului Dolj 


Pro(eSor universitar doctor Lucian Be.;ud Său1eanu 


_În,vederea-uneibune.-desfăsurări, a, activitătiiCtu"1iide Apel Cralov.a-vă.aducem,. ,. 
la cunoştinţă următoarele, cu rugămintea de a aduce La cunoştinţă prezenta adresă 

tuturor membrilor Baroului Dalj. 

Conducerea Curţii de Apel Craiova a stabilit programul pentru perioada 

vaca..'1.ţei judeoătoreşti, cuprinsă intre 20 iulie ~ 30 august 201.:1·. 

Activitatea de judecată, precum şi activitatea compartimentelor auxiliare ale 

Curţii de Apel C:raiova se va desfăşura astfel: 
I :. 

. completele special constituite pentru perioada 'vacanţei, vor soluţiona cauzele 

urgente sau cele care impun celeritate, COnfOITIl ari. J00 din Regulamentul de Ordine 

Inwrioară al instanţelor aprobat prin Hotărilrea Consiliului Superior al Magistraturii 

~_~;;1J. 3S-ij2.Q.Q2,._____ 

- activitatea compartimentelor arhivă - registratură este asiguratii de către personalul 

planificat săptămânal şi se desfăşoară in intervalul orar 07,30 - 15.30, iar activitatea 

cu publicul se desfăşoară între orele 08.30 - l3,30. 

În perioada vacantei judeoă.toreşti, şedinţele de judecata se vor desfăşura astfel: 

in materie penală, şedinţele de judecata. se vor desfăşura in fiecare zi de marţi si 

joi incepând cu ora 10.00, având ca stadiu procesual cauze directe şi îrl apel. 
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!TI materiile contencios administrativ si fiscal, civil r si civil II şedinţele de 

judecata se vor desfăşura in fiecare zi de marţi, începând cu ora 09.30 având ca 

stadiu proces ual cauze directe, în apel si recurs. 

Cauzele care nu fac parte din categoria celor urgente sau care nu impun 

soluţionarea cu celeritate, dar care se depun la instanţă, in timpul vacantei 

judecătoreşti primesc data certa in aceeaşi zi, la compartimentul arhivă 

registratură al Curţii de Apel Craiova. 

lnfonnaţii despre activitatea compartimentelor Curţii de Apel Craiova, În 

perioada menţionată se pot găsi şi pe site-uI instanţei www.curteadeapelcraiova.eu 

sau pe portalul instanţelor www.portal.just.ro. 

în vederea unei bune colaborări, vă rugăm să vă încadraţi în programul stabilit 

atât în vederea depunerii de acte la dosare cât şi a înregistrării de noi acţiuni. 
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