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Ac�iune în preten�ii 5

amend� judiciar� 20

angajarea r�spunderii civile delictuale 2

antecontract de vânzare-cump�rare 1

apel incident 15

autoriza�ie de transport 12

Bun a� at în dev�lm��ie 4

Cale de atac devolutiv� 4

calitatea de administrator unic al societ��ii 9
caracterul temporar al m�surii 

plasamentului 3
cau�iune 14

circumstan�e atenuante 20

concediu pentru cre�terea copilului 8
contopirea pedepselor 18

contract individual de munc� 6, 7

coproprietate 4
crean�e chirografare 10

crean�e subordonate 10

Daune morale 19

drept de preem�iune 1
dreptul la un proces echitabil 15

drepturi salariale 7

Excep�ia lipsei calit��ii procesuale 
pasive 6, 15

excep�ia lipsei de obiect 16

excep�ia prematurit��ii cererii 16

excep�ia tardivit��ii 15

executarea asfalt�rii strazilor 13

expertiz� agricol� 9
expertiz� contabil� 9
expertiz� extrajudicir� 9
expertiz� medico-legal� 2

Familie adoptiv� 3
fapt� generatoare de prejudicii 2
form� ad validitatem 1

fractur� lombar� 2

Impozit pe cl�diri 11

infrac�iune � agrant� 17

infrac�iunea de v�t�mare corporal� 
din culp� 19

insolven�� 10

integrarea socioprofesional� a tinerilor 3

Lege penal� mai favorabil� 17

lipsa for�ei de munc� 9
lipsa titlului executoriu 14

litigiu de asigur�ri sociale 5
locuri de munc� cu condi�ii  deosebite 6

M�sura arestului la domiciliu 21

m�sura de protec�ie a plasamentului 3
m�sur� preventiv� de libertate 21

m�suri de protec�ie special� a minorilor 3

militari în rezerv� 5
minor 3
modernizarea �i reabilitarea drumurilor 

comunale 13

Neîntrunirea majorit��ii absolute 10 

Plan de reorganizare 10

poprire asigur�torie 14

prejudiciu moral 19

principiul disponibilit��ii p�r�ilor 4
principiul tempus ergit actum 1
procedura adop�iei interne 3

R�spunderea administratorului 
unei societ��i 9

reintegrarea în familia natural� 3
rol activ 17

Servicii de consultan�� agricol� 9
societate a� at� în reorganizare judiciar� 11

spor de stabilitate 7

Titlu constatator al crean�ei 14

transferul persoanelor condamnate 18

transport în regim de taxi 12

Vechime în înv���mânt 8
vechime neîntrerupt� în munc� 8

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

Alba Iulia
Sec�ia I civil� �i pentru cauze privind con� icte de munc� �i 
asigur�ri sociale

Decizia nr. 1272 din 3 decembrie 2015 10

Bac"u
Sec�ia I civil� Decizia nr. 1244 din 23 noiembrie 2015 18
Sec�ia a II-a civil�, de contencios administrativ �i � scal Decizia nr. 2437 din 19 noiembrie 2015 26

Bucure#ti
Sec�ia a VII-a civil� �i pentru cauze privind con� icte de 
munc� �i asigur�ri social�

Decizia nr. 3438 din 1 octombrie 2015 13

Bra#ov Sec�ia civil� Decizie nr. 1494 din 10 noiembrie 2015 24

Cluj
Sec�ia I civil� Decizia nr. 2761 din 8 decembrie 2015 7

Sec�ia I civil� Decizia nr. 2776 din 10 decembrie 2015 33

Constan!a Sec�ia penal� Decizia nr. 61 din 20 ianuarie 2016 40

Gala!i
Sec�ia de contencios administrativ �i � scal Decizia nr. 3123 din 3 decembrie 2015 29
Sec�ia I civil� Decizia nr. 315 din 10 decembrie 2015 32

Oradea Sec�ia penal� Încheierea nr. 102 din 28 octombrie 2015 47

Suceava
Sec�ia a II-a civil� Decizia nr. 459 din 26 noiembrie 2015 21

Sec�ia penal� �i pentru cauze cu minori Decizia nr. 1028 din 14 decembrie 2015 44

Ploie#ti
Sec�ia a II-a civil�, de contencios administrativ �i � scal Decizia nr. 3092 din 8 decembrie 2015 40
Sec�ia penal� �i pentru cauze cu minori �i de familie Decizia nr. 168 din 21 octombrie 2015 38

Pite#ti Sec�ia I civil�
Decizia nr. 2118 din 15 decembrie 2015 19
Decizia nr. 1529 din 5 octombrie 2015 31

Târgu Mure#
Sec�ia I civil� Decizia nr. 1067 din 6 octombrie 2015 11

Sec�ia penal� �i pentru cauze cu minori �i de familie Decizia nr. 464 din 15 octombrie 2015 35

Timi#oara
Sec�ia I civil� Sentin�a nr. 184 din 22 octombrie 2015 9
Sec�ia litigii de munc� �i asigur�ri sociale Decizia nr. 1248 din 8 octombrie 2015 16


