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Cuprins
Organizare judiciară
Concurs de promovare în func ia de judecător la Înalta
Curte de Casa ie şi Justi ie. Punctajul mediu ob inut
de ﬁecare candidat se calculează ca medie aritmetică a
punctajelor acordate de ﬁecare dintre membrii Consiliului
Superior al Magistraturii prezen i. Se sanc ionează cu
nulitatea doar lipsa notării, iar nu şi punctajul 0 (notarea
cu 0 puncte). Instan a de judecată nu se poate substitui
unei comisii de examen sau de concurs în aprecierea
cunoştin elor sau aptitudinilor unui candidat, astfel că
nu va putea inﬁrma, prin hotărârea sa, punctajul acordat,
chiar dacă contestatoarea invocă în favoarea sa o serie
de aprecieri profesionale concretizate în actele
depuse la dosar........................................................................4
Drept Civil
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cu executarea succesivă în cazul unui conflict
de legi în timp ...................................................................... 7
Inadmisibilitatea ac iunii în revendicare după ce
reclamantului i s-a respins notificarea în baza Legii
nr. 10/2001 printr-o dispozi ie emisă de Primarul
Municipiului rămasă definitivă prin necontestare................ 8
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Asigurări Sociale
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Posibilitatea valorificării veniturilor brute ob inute ........... 12
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şi contesta ie inadmisibilă .................................................. 15
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Desfacere disciplinară a contractului individual
de muncă. Verificarea legalită ii şi temeiniciei măsurii
dispuse de angajator de către instan a de judecată ............ 16

Societăţi
[8]

Societate cu răspundere limitată. Ac iune în anulare
a hotărârii AGA. Convocarea asociatului reclamant la
adresa cunoscută de organul de administra ie al societă ii.
Schimbarea adresei asociatului reclamant. Obliga ia
asociatului de a face cunoscută societă ii noua adresă.
Consecin e asupra convocatorului. Netemeinicia
ac iunii în anulare a hotărârilor atacate. Neexercitarea
de către pârâ i a căii de atac cu privire la dispozi iile
sentin ei prin care se respinge excep ia lipsei calită ii
procesuale pasive a pârâ ilor. Aplicarea principiului
non reformatio in pejus ...................................................... 18

Procedura Insolvenţei
[9]

[ 10 ] Condi ionarea înscrierii unei construc ii în
eviden ele fiscale de ob inerea sau de respectarea
autoriza iei de construire .................................................... 24
Contencios Fiscal
[ 11 ] TVA. Realitatea opera iunilor pretins atestate
de facturi. Nedeclararea de către partenerii contractuali
a livrărilor sau a prestărilor de servicii. Sarcina probei
în contenciosul fiscal. Respingerea contesta iei................. 28
Drept Administrativ
[ 12 ] Suspendarea executării actului administrativ
unilateral. Cerin ele legale pentru admiterea cererii
de suspendare ..................................................................... 36

Plângere împotriva înscrierii de carte funciară .................... 6

[ 2 ] Regimul juridic al daunelor moratorii pentru o crean ă
[3]
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Ac iune în anulare acte frauduloase promovată
în temeiul art. 80 alin. (1) lit. b) din
Legea nr. 85/2006. Condi ii ............................................... 21
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Momentul de la care acesta începe să curgă ...................... 40
[ 16 ] Neregularitatea procedurală se acoperă dacă partea
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