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Act administrativ 6

admitere a acordului de recunoa!tere 

a vinov��iei 17
amânarea aplic�rii pedepsei 16
angajator 3
anulare decizie de impunere 8
aplicarea unei imputa�ii pro-rata 4

Cale de atac neprev�zut� de lege 14
caracter real �i serios 3
caracterul abuziv al clauzelor privind 

rambursarea sumei împrumutate 10
cauz� special� de reducere a limitelor 

de pedeaps� 15
clauze contractuale bancare 10
compunerea completului de judecat� 2
con� ict negativ de competen�� 11
contract de administrare 7
coparticipare procesual� 13
cot� de redeven�� minier� 8

Decizia de pensionare pe caz de boal� 2
de�inere de droguri de mare risc 15
de�inere de droguri de risc 15

Excep$ia inadmisibilit�$ii 6
excep$ia inadmisibilit�$ii recursului 14

excep$ia lipsei calit�$ii procesuale pasive 1
excep$ia necompeten$ei func$ionale 11
excep$ia netimbr�rii 5
excep$iei lipsei calit�$ii procesuale active 5
expertiz� tehnic� 1
externalizarea unei activit��i 3

Faliment 5
� nan�area cluburilor sportive 9
� uctua�iile cursului valutar 10

Hot�râri str�ine 12

Începerea urm�ririi penale in rem �i 
in personam 15

Litigiu de munc� 2

Mecanism de plat� stabilit de legiuitor 4
munc� neremunerat� în folosul 

comunit��ii 17

Nelegalitatea deciziei de impunere 7
nelegalitatea re�inerii pluralit��ii de 

infrac�iuni 15

Obliga$ie suplimentar� de plat� 8

onorariul lichidatorului în procedura 
de faliment 4

Pedeaps� complementar� &i accesorie 16
pensie de între$inere lunar� 12
pluralitate de infrac�iuni 15
prescrip$ia extinctiv� a dreptului la 

restituirea sumelor 10
prestare de servicii 9
principiul nominalismului 10
principiul ubi lex non distinguit, nec nos 

distinguere debemus 7

pronun�area regulatorului de competen�� 11

Raportul de expertiz� tehnic� judiciar� 1
renegocierea licen�ei de concesiune 8
reorganizare 3
restituirea în natur� 13

Schimbarea încadr�rii juridice într-o 
singur� infrac�iune 15

sec�ii specializate ale tribunalui 11

Tabelul de� nitiv consolidat de crean�e 5
tax� pe teren 7
titluri de crean$� 6
transmitere a calit�$ii procesuale pasive 1

Curte Sec ia Decizia!/!Sentin a!/!Încheierea
Num"rul
de!pagin"

Bac"u
Sec�ia a II-a civil�, de contencios administrativ �i � scal Decizia nr. 1409 din 3 noiembrie 2016 21

Sec�ia comercial�, de contencios administrativ �i � scal Decizia nr. 1594 din 16 decembrie 2016 25
Bra#ov Sec�ia civil� Decizia nr. 1756 din 29 noiembrie.2016 28

Cluj Sec�ia I civil�
Decizia nr. 2354 din 3 noiembrie 2016 15
Decizia nr. 2222 din 21 octombrie 2016 37

Constan a Sec�ia a II-a civil�, de contencios administrativ �i � scal
Decizia nr. 503 din 9 noiembrie 2016 10
Decizia nr. 638 din 21 septembrie 2016 24

Gala i
Sec�ia a II-a civil� Decizia nr. 208 din 7 decembrie 2016 18
Sec�ia I civil� Decizia nr. 221 din 23 noiembrie 2016 39

Ia#i Sec�ia penal� Decizia nr. 724 din 31 octombrie 2016 46
Suceava Sec�ia civil� Decizia nr. 251 din 14 decembrie 2016 19

Pite#ti
Sec�ia a II-a civil� Decizia nr. 1509 din 2 noiembrie 2016 14
Sec�ia penal� Decizia nr. 1082 din 21 octombrie 2016 44

Ploie#ti Sec�ia a II-a civil� �i de contencios administrativ �i � scal
Sentin�a nr. 1485 din 11 octombrie 2016 20
Decizia nr. 1365 din 27 septembrie 2016 41

Timi#oara
Sec�ia I civil� Încheierea nr. 122 din 14 noiembrie 2016 36
Sec�ia penal� Decizia nr. 1319 din 28 octombrie 2016 42


