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Abuz de drept 4

acte administrativ-� scale 7

administrator al societ��ii 3

amend� administrativ� 19

Baza lunar� de calcul a contribu�iei 

individuale de asigur�ri sociale 2

calitate procesual� pasiv� 10

Câ�tig brut lunar realizat din salarii 2

cerere de atragere a r�spunderii 

patrimoniale 5

cerere de recunoa�tere a hot�rârii penale 

str�ine 16

circumstan�� atenuant� 17

concurs de infrac�iuni 15

conducere moped pe drumurile publice 18

conducerea unui vehicul sub in$ uen�a 

alcoolului 18

con$ ict negativ de competen�� 3

contract individual de munc� 3

contribu�ia de asigur�ri sociale 

de s�n�tate 8

crean�e � scale 8

Dec�dere 14

dep��irea limitelor legitimei ap�r�ri 17 

deschiderea procedurii generale de 

insolven�� 5

deschiderea procedurii insolven�ei 6

desemnarea administratorului judiciar 

provizoriu 6

dobând� penalizatoare 14

drept la pensie 2

dreptul de retragere al ac�ionarilor în 

societ��ile pe ac�iuni 4

Echimoze �i excoria�ii 17

examinarea cumulativ� a circumstan�elor 

reale �i a celor personale 18

excep�ia inadmisibilit��ii cererii de 

chemare în judecat� 4

excep�ia inadmisibilit��ii cererii de 

retragere 4

excep�ia lipsei calit��ii procesuale active 4

excep�ia prematurit��ii 1

excep�ia prematurit��ii formul�rii ac�iunii 9

excesul neimputabil 17

executarea hot�rârilor judec�tore�ti 

str�ine 16

expropriere 1

extr�dare 16

Func�ionari publici 11

func�ionari publici statutari 10

Întoarcerea execut�rii 12

întreb�rii preliminare 13

Lege penal� mai favorabil� 15

Neemitere hot�râre de stabilire a 

desp�gubirilor 1

Plata drepturilor salariale 3

pl��i anticipate 8

prezum�ie de lucru judecat 8

procedur� necontencioas� 6

Raport de inspec"ie ! scal� 7
recunoa#terea hot�rârii judec�tore#ti 16
recurs 10
recursuri declarate împotriva hot�rârilor 

pronun"ate de judec�torii 12
respectarea principiului disponibilit�"ii 3
respingere ca prematur� a cererii în 

desp�gubiri 1

Salariu înscris în carnetul de munc� 2
spor de con! den"ialitate 10
stagii de cotizare 2

Teoria �acte clair� 13

tichete de vacan"� 11
tra! c de droguri de risc 19
transferarea persoanelor condamnate 15

Venit brut lunar 2

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. 923 din 16 iunie 2016 21
Încheierea din 6 mai 2016 32

Bucure#ti Sec"ia a V-a civil� Decizia nr. 926 din 30 mai 2016 16

Cluj
Sec"ia a III-a contencios administrativ #i ! scal Decizia nr. 574 din 21 aprilie 2016 28
Sec"ia penal� #i de minori Încheierea nr. 32 din 1 iunie 2016 46

Constan a Sec"ia penal� Decizia nr. 631 din 27 mai 2016 43

Craiova
Sec"ia a II-a civil� Decizia nr. 615 din 28 iunie 2016 12
Sec"ia penal� Decizia nr. 909 din 2 iunie 2016 37

Gala i
Sec"ia de contencios administrativ #i ! scal Decizia nr. 737 din 24 mai 2016 19
Sec"ia penal� #i pentru cauze cu minori Sentin"a nr. 49 din 25 martie 2016 35

Oradea Sec"ia a II - a civil�, de contencios administrativ #i ! scal Decizia nr. 714 din 8 aprilie 2016 26

Ploie#ti
Sec"ia a II-a civil�, de contencios administrativ #i ! scal Sentin"a nr. 50 din 27 mai 2016 11
Sec"ia I civil� Decizia nr. 1393 din 9 iunie 2016 34

Pite#ti Sec"ia I civil�
Decizia nr. 1407 din 1 iunie 2016 9
Decizia nr. 778 din 15 aprilie 2016 24

Timi#oara Sec"ia I civil�
Decizia nr. 137 din 11 mai 2016 8
Decizia nr. 510 din 15 iunie 2016 17
Decizia nr. 194 din 18 mai 2016 31

Târgu!Mure# Sec"ia penal� #i pentru cauze cu minori #i de familie Decizia nr. 297 din 3 mai 2016 38


