
483/2015     Bule  nul Cur ilor de Apel Index alfabe  c

Index alfabe  c

*   Cifrele fac trimitere la num rul deciziei.

Lista deciziilor

48 Index alfabe  c i Lista deciziilor Bule  nul Cur ilor de Apel     3/2015

Acord de recunoa tere 

a vinov iei 20
act administrativ 5, 12
act administrativ Þ scal 5
amânarea aplic rii 

pedepsei 18
amend  contraven ional  1
antecedente penale 17
autoriza ie de construire 1

Cadre didactice 7
cerere de recuzare 15
cerere de suspendare a 

execut rii 12
competen  jurisdic ional  

special  8
conß ict de competen  16
contesta ie administrativ  5
contesta ie în anulare 15
contesta ie la executare 16
contract colectiv 

de munc  7

Decizie de pensie emis  de 

Casa Teritorial  de Pensii 8
denun  19
drept de servitute legal  3
drept salarial 12, 13

Eroare material  6
excep ia de nelegalitate 5, 8
excep ia de tardivitate 6
excep ia inadmisibilit ii 4, 5, 

6, 8, 13, 14 

excep ia lipsei calit ii 

procesuale pasive 7
excep ia prematurit ii 5
excep ia prescrip iei 

dreptului la ac iune 1
excep ie de 

neconstitu ionalitate 14
excep ie de procedur  14
executare silit  16

Fonduri europene 11
func ionar public 13, 20
inadmisibilitate 19

Infrac iune de fals 

intelectual 20
instan  de tutel  4
inten ie direct  20

Judec tor-sindic 10

Lege penal  mai 

favorabil  18
legi penale succesive 17

lichidator judiciar 10
lips  în gestiune 2

Mediere 14
munc  neremunerat  în 

folosul comunit ii 17

Necontestare la Comisia 

Central  de Contesta ii 8

Obliga ie Þ scal  9

Pedeaps  

complementar  17, 19
pedeaps  rezultant  18
pensie anticipat  par ial  8
plângere contraven ional  1
prejudiciu cert 9
prejudiciu moral 13
prezum ie simpl  de culp  2
prim  de vacan  7
principiul tempus regit 

actum 3
privare de proprietate pentru 

cauz  de utilitate public  3
procedura inform rii 14
procedura insolven ei 10
procedur  prealabil  

obligatorie 14

proces-verbal de 

constatare 1, 11
proces-verbal de sanc ionare 

a contraven iei 1
program de reintegrare 

social  17

Raport de cauzalitate dintre 

prejudiciu i fapta ilicit  2
raport de munc  14
r spundere patrimonial  2
recalculare pensie 6
revizuire 19
rol preventiv i educativ 

al pedepsei 18

Salariu tarifar 6
spor de dirigen ie 13
spor de vechime 12

Zile-amend  17

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

Bac u Sec ia I civil Decizia nr. 492 din 22 decembrie 2014 21

Cluj Sec ia I civil
Decizia nr. 1194 din 6 octombrie 2014 17
Decizia nr. 1021 din 30 octombrie 2014 19

Constan a Sec ia I civil Decizia nr. 467 din 18 noiembrie 2014 35
Craiova Sec ia a II-a civil Decizia nr. 534 din 18 decembrie 2014 10

Gala i
Sec ia penal Decizia nr. 1234 din 17 decembrie 2014 44
Sec ia de contencios administrativ i Þ scal Decizia nr. 8361 din 9 decembrie 2014 27

Pite ti
Sec ia a II-a civil

Decizia nr. 3872 din 8 octombrie 2014 13
Decizia nr. 341 din 2 octombrie 2014 24

Sec ia I civil Decizia nr. 1129 din 24 noiembrie 2014 22
Sec ia penal Decizia nr. 690 din 17 decembrie 2014 41

Ploie ti
Sec ia a II-a civil , de contencios administrativ i Þ scal Decizia nr. 4625 din 8 octombrie 2014 30
Sec ia I civil Decizia nr. 2635 din 10 decembrie 2014 37
Sec ia penal  i pentru cauze cu minori i de familie Decizia nr. 1041 din 29 octombrie 2014 38

Târgu Mure
Sec ia I civil

Decizia nr. 629 din 22 octombrie 2014 8
Sentin a nr. 33 din 27 noiembrie 2014 37

Sec ia penal  i pentru cauze cu minori i de familie Decizia nr. 334 din 30 octombrie 2014 45

Timi oara
Sec ia I civil

Decizia nr. 767 din 8 octombrie 2014 6
Decizia nr. 934 din 2 decembrie 2014 12

Sec ia de contencios administrativ i Þ scal Decizia nr. 10221 din 9 decembrie 2014 26


