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COLEGIUL DIRECTOR 

 

H O T Ă R Â R E A NR. 18 

din 18 martie 2020 

 

Având în vedere evoluția situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, declararea „Pandemiei” de către Organizația Mondială a Sănătății, la data 

de 11.03.2020, 

Luând act de evoluția situației epidemiologice pe teritoriul României și de evaluarea riscului de 

sănătate publică pentru perioada imediat următoare, care indică o creștere masivă a numărului de 

persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2,  

Văzând dispozițiile Decretului nr. 195/16.03.2020 al Președintelui României și ale anexelor 

acestuia, 

În temeiul dispozițiilor art. 28 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, ale art. 35 

din Statutul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești și al profesiei de executor judecătoresc,  

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art. 1. (1) Se suspendă activitatea cu publicul a Camerei Executorilor Judecătorești de pe lângă 
Curtea de Apel Tîrgu Mureș, în perioada stării de urgență, toate solicitările scrise, cererile, petiţiile 
adresate acesteia urmând să fie transmise exclusiv prin mijloacele de comunicare prevăzute de lege, 
prin poştă, curier, fax, e-mail, la adresele indicate pe site-ul instituțional, respectiv: prin poştă sau curier, 
la adresa Tîrgu Mureş, str. Retezatului, nr. 3/A/1, judeţul Mureş, prin fax, la numărul 0365/886632, prin 
e-mail, la adresa secretar@cameramures.com. 

(2) Răspunsurile la solicitări vor fi transmise de secretarul Camerei Executorilor Judecătorești de 
pe lângă Curtea de Apel Tîrgu Mureș prin aceleaşi mijloace de comunicare. 

Art. 2. Măsurile adoptate de Colegiul Director vor fi afișate la sediul Camerei Executorilor 
Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel Tîrgu Mureș într-un loc vizibil publicului, precum și pe site-ul 
instituțional. 

Art. 3. (1) Secretarul Camerei Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel Tîrgu 
Mureș, diagnosticat cu gripă sau alte infecții respiratorii transmisibile, precum și în cazul în care prezintă 
o stare generală alterată și una sau mai multe dintre următoarele simptome: febră, tuse, dificultăți de 
respirație, dureri musculare, durere în gât, ori alte manifestări clinice comune ale infecțiilor respiratorii 
este obligat să nu se prezinte la serviciu imediat după ce constată declanșarea acestei simptomatologii, 
să se autoizoleze și să înștiințeze de îndată telefonic președintele Colegiului Director cu privire la 
această situație. 

(2) Pe toată perioada autoizolării activitatea acestuia se va realiza de la domiciliu. 
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Art. 4. Contribuția profesională a membrilor datorată Camerei Executorilor Judecătorești de pe 
lângă Curtea de Apel Tîrgu Mureș se stabilește la 100 lei/lună pentru toată perioada stării de urgență 
decretată potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și 
regimul stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Art. 5. (1) Executorii judecătorești, membri ai Camerei Executorilor Judecătorești de pe lângă 
Curtea de Apel Tîrgu Mureș, diagnosticați cu gripă sau alte infecții respiratorii transmisibile, precum și 
cei care prezintă o stare generală alterată și una sau mai multe dintre următoarele simptome: febră, 
tuse, dificultăți de respirație, dureri musculare, durere în gât, ori alte manifestări clinice comune ale 
infecțiilor respiratorii sunt obligați să nu se prezinte la serviciu imediat după ce constată declanșarea 
acestei simptomatologii, să se autoizoleze și să înștiințeze de îndată telefonic Camera Executorilor 
Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel Tîrgu Mureș cu privire la această situație. 

(2) Pe toată perioada autoizolării sau, după caz a carantinei sau a spitalizării, activitatea de 
executare silită din dosarele aflate pe rolul acestor executori judecătorești se suspendă, fiind imposibilă 
continuarea în condițiile art. 42 alin. (5) din Anexa 1 a Decretului nr. 195/16.03.2020 al Președintelui 
României. 

(3) Revenirea acestora în activitate se va realiza numai după informarea Camerei Executorilor 
Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel Tîrgu Mureș. 

Art. 6. Controlul profesional al activității executorilor judecătorești Aștelean Florin Sergiu, Magyari 
Szabolcs și Moraru Aurelian, dispus prin Hotărârea nr. 15 din 4 martie 2020 se va realiza la un termen 
stabilit de Colegiul Director după ieșirea din starea de urgență. 

Art. 7. Conferința anuală de procedură civilă și executare silită cu participare internațională 
programată pentru luna august 2020 nu va mai fi organizată. 

Art. 8. Pentru buna desfășurare a activității de executare silită în condițiile respectării obligațiilor 
profesionale coroborate cu dispozițiile Decretului nr. 195/16.03.2020 al Președintelui României și ale 
anexelor acestuia, se recomandă executorilor judecătorești: 

a) suspendarea activității cu publicul, în perioada stării de urgență, toate solicitările, cererile și 
actele de procedură urmând să fie primite prin mijloacele de comunicare prevăzute de lege, prin poştă, 
curier, fax, e-mail; 

b) reducerea riscului de infecții respiratorii transmisibile a acestora și a personalului angajat și a 
răspândirii COVID-19, încurajând, pe perioada stării de urgență, munca la domiciliu sau în regim de 
telemuncă, prin act unilateral al angajatorului, acordarea de concedii fără salariu ori suspendarea 
contractelor de muncă, prin acordul părților; 

c) amânarea licitaților publice pentru vânzarea bunurilor urmărite silit pentru termene de după 
ieșirea din starea de urgență; 

d) pentru executările silite directe a căror termene de executare nu au fost stabilite, amânarea 
executării pentru termene de după ieșirea din starea de urgență; 

e) evaluarea posibilităților de respectare a regulilor de disciplină sanitară stabilite prin hotărârile 
Comitetului Național privind Situațiile Speciale de Urgență, în scopul ocrotirii drepturilor la viață și la 
integritate fizică ale participanților la executarea silită, în cazurile executărilor silite programate anterior 
declarării stării de urgență; 

f) evitarea încasării debitelor și a cheltuielilor de executare în numerar, fiind încurajate plățile prin 
virament sau depunerile în conturile bancare; 

g) evitarea invitării debitorilor la sediul executorului judecătoresc pentru a efectua plăți ori pentru a 
da declarații necesare realizării executării silite. 

 

Președintele Colegiului Director, 

Dr. Eugen Hurubă 


