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Către :
Domnul Președinte al instanței
CERERE DE URGENTARE
Domnule Președinte,
Pe data de 19 februarie 2013 am formulat, pentru lipsa de acces pe un drum public la
proprietatea mea din județul Argeș, o cere de chemare în judecată împotriva Primăriei Băiculești
și alții.
Cererea mea de chemare în judecată a fost, precum puteți constata mai jos, primită
miercuri 20 februarie 2013.
Cu toate acestea, azi 25 februarie 2013, nu apărea pe site-ul Tribunalului Argeș vreun
dosar pe numele meu, cu vreo dată de începere a judecății.
De la: Corespondenta tribunalul-arges
Către: Simona Niculescu
Subiect:
Citit: Cerere de chemare in judecata
Data: Wed, 20 Feb 2013 08:27:56 +0200
ATRAG ATENȚIA DUMNEAVOASTRĂ ASUPRA CARACTERULUI EXTREM DE URGENT
AL CERERII MELE.
Noul cod de procedură civilă nu prevede, într-adevăr, în mod explicit, termenele minime
pentru judecarea cauzelor urgente, însă :
Art. 6. - „(1) Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil, în termen optim
și previzibil, de către o instanță independentă, imparțială și stabilită de lege. În acest scop,
instanța este datoare să dispună toate măsurile permise de lege și să asigure desfășurarea
cu celeritate a judecății”.
Art. 148. - „(1) Orice cerere adresata instantelor judecătorești trebuie sa fie formulată în scris și
să cuprindă indicarea instanței căreia îi este adresată, numele, prenumele, domiciliul sau
reședința părților ori, după caz, denumirea și sediul lor, numele și prenumele, domiciliul sau
reședința reprezentanților lor, dacă este cazul, obiectul, valoarea pretenției, dacă este cazul,
motivele cererii, precum și semnătura. De asemenea, cererea va cuprinde, dacă este cazul, și
adresa electronică sau coordonatele care au fost indicate în acest scop de părți, precum numărul
de telefon, numărul de fax ori altele asemenea.
(2) Cererile adresate, personal sau prin reprezentant, instanțelor judecătorești pot fi
formulate și prin înscris în formă electronică, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de
lege”.
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Art. 149. - „(4) În cazul în care cererea a fost comunicată, potrivit legii, prin fax sau prin poștă
electronică, grefierul de ședință este ținut sa întocmească din oficiu copii de pe cerere , pe
cheltuiala părții care avea aceasta obligație. Dispozițiile art. 154 alin. (6) rămân aplicabile”.
Art. 154. - „(6) Comunicarea citațiilor și a altor acte de procedură se poate face de grefa instanței
și prin telefax, poștă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului și
confirmarea primirii acestuia, dacă partea a indicat instanței datele corespunzătoare în acest
scop. În vederea confirmării, instanța, odată cu actul de procedură, va comunica un formular care
va conține: denumirea instanței, data comunicării, numele grefierului care asigură comunicarea și
indicarea actelor comunicate; formularul va fi completat de către destinatar cu data primirii,
numele în clar și semnătura persoanei însărcinate cu primirea corespondenței și va fi expediat
instanței prin telefax, poștă electronică sau prin alte mijloace”.
Art. 159. - „În cazuri urgente sau atunci când legea prevede în mod expres, judecătorul poate
dispune scurtarea termenului de înmânare a citației ori actului de procedură, despre aceasta
făcându-se mențiune în citație sau în actul de procedură”.
Art. 171. - „Când comunicarea actelor de procedură se face prin agenți procedurali, ei nu vor
putea instrumenta decât în zilele lucrătoare între orele 7,00-20,00, IAR ÎN CAZURI URGENTE, ȘI
ÎN ZILELE NELUCRĂTOARE SAU DE SĂRBĂTORI LEGALE, dar numai cu încuviințarea
președintelui instanței”.
Art. 201. - „(1) Judecătorul, de îndată ce constată că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege
pentru cererea de chemare în judecată, dispune, prin rezoluție, comunicarea acesteia către pârât,
punându-i-se în vedere că are obligația de a depune întâmpinare, sub sancțiunea prevazută de
lege, care va fi indicată expres, în termen de 25 de zile de la comunicarea cererii de chemare în
judecată, în condițiile art. 165.
(5) În procesele urgente, termenele prevăzute la alin. (1)-(4) pot fi reduse de judecător în
funcție de circumstanțele cauzei”.
Din economia articolelor citate reiese în mod clar posibilitatea și necesitatea URGENTĂRII
procedurii în această cauză.
VĂ ROG AȘADAR să constatați că sunt îndeplinite cerințele legale pentru cererea de
chemare în judecată, în consecință să dispuneți comunicarea ÎN ACEEAȘI ZI a acesteia către
pârâți prin e-mail sau telefax (pe cheltuiala mea), să acordați un termen de maxim 5 zile pentru
depunerea întâmpinării, să fixați primul termen de judecată luni 4 martie 2013 AVÂND ÎN
VEDERE URGENȚA CAUZEI, citarea părților prin e-mail, telefax sau telefon.

Vă mulțumesc anticipat,
Cu stimă,
Simona NICULESCU

Valea Brazilor,
25 februarie 2013.
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