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Î N C H E I E R E A NR.
Şedinţa din Camera de Consiliu din data de
Preşedinte:
Grefier:

S-a luat în examinare cererea de revizuire formulată împotriva încheierii nr.
din data de
pronunţată în dosarul nr.
al Judecătoriei Arad, formulată
de petentul
Procedura este legal îndeplinită, tără citare.
S-a făcut referatul cauzei, după care instanţa, constatându-şi propria competenţă,
conform art. 131 Cod procedură civilă raportat la art. 510 Cod Procedură Civilă, procedează
la soluţionarea cererii.
INSTANTA
5

Constată că în dosarul nr.
petentul
a solicitat
revizuirea încheierii ni
iin data de
pronunţată în dosarul n r .:
al Judecătoriei Arad.
în motivare, a arătat că încheierea ce i-a fost comunicată la data de
nu este
semnată de preşedintele completului de judecată, apreciind astfel actul emis ca fiind nul, nu s
a indicat nici cine a redactat acest act, încheierea nefiind semnată nici de către grefier şi nici
nu s-a menţionat de ce nu se semnează aceste încheieri.
Actul nu a respectat procedurile legale motiv pentru care se poate formula şi o
plângere penală. în regulamentul de ordine interioară nu se invocă niciunde că părţilor trebuie
să li se comunice un act nesemnat.
Analizând actele şi lucrările dosarului, instanta retine următoarele:
Prin încheierea nr.
din data de
pronunţată în dosarul nr.
al Judecătoriei Arad a fost respinsă cererea de revizuire formulată de către petent
împotriva încheierii
pronunţată de Judecătoria Arad
în dosar nr.
în ceea ce priveşte primul motiv invocat de către petent în susţinerea cererii sale,
instanţa are în vedere prevederile art. 131 alin. 5 din Hotărârea CSM nr.1375/2015, conform
cărora „Hotărârile se vor redacta în numărul de exemplare necesar, spre a se asigura
comunicarea acestora tuturor persoanelor pentru care legea prevede că hotărârea se comunică
integral. Două exemplare de pe fiecare hotărâre vor fi semnate de membrii completului de
judecată şi de grefierul de şedinţă.” şi ale art. 426 alin. 6 Cod procedură civilă, conform cărora
„hotărârea se va întocmi în două exemplare originale, dintre care unul se ataşează la dosarul
cauzei, iar celălalt se depune spre conservare la dosarul de hotărâri al instanţei” .
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Alt. 427 alin.l C.proc.civ. prevede faptul că „Hotărârea se va comunica din oficiu,
părţilor, în copie, chiar dacă este definitivă. Comunicarea se va face de îndată ce hotărârea a
fost redactată şi semnată în condiţiile legii.”
Analizând aceste dispoziţii legale instanţa constată faptul că în mod legal petentului i-a
fost comunicată o copie certificată pentru conformitate cu originalul a încheierii nr.
pronunţată la data de
în ceea ce priveşte cel de-al doilea motiv de nelegalitate invocat de către petent
referitor la aceste aspecte se poate formula o plângere penală instanţa consideră că petentul
are dreptul de a formula o plângere penală dacă consideră că prin modul de soluţionare a
cererii sale au fost comise infracţiuni fără ca această împrejurare să poată constitui un motiv
de desfiinţare a hotărârii atacate.
Faţă de aceste considerente şi având în vedere faptul că petentul nu a adus nici un fel
de critici cu privire la soluţia pronunţată neindicând nici un caz de revizuire din cele prevăzute
la art. 509 Cod Procedură Civilă, instanţa apreciază ca fiind legală şi temeinică soluţia atacată,
în temeiul ait. 513 Cod Procedură Civilă, va respinge cererea de revizuire formulată de petent.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DISPUNE
Respinge, ca neîntemeiată, cererea de revizuire formulată de către petentul

împotriva încheierii nr.
din data de
al Judecătoriei Arad.
Definitivă.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi,

Grefier

Preşedinte

Red./tehnored./
Se com. cu petentul

pronunţată în dosarul nr.

3 ex/1 com/:
ROMÂNIA
JUDECĂTORI A ARAD
Se certifica de noi ca prezenta hotărâre este
conforma cu originalul aflat la dosarul
Instanţelor nr.
Hotarârea este definitiva din data de
prin neapelare
Achitat taxa judiciara de timbru in suma de 5
lei
Arad, data de 11.05.2020
Grefier sef:

