
34/2014     Bule  nul Curţilor de Apel Cuprins

Cuprins

Organizare Judiciară

Analiza unei cereri de transfer formulată de un magistrat 
trebuie să asigure luarea unei decizii obiective, în condi ii 
de transparen ă, legalitate şi oportunitate, cu men inerea 
unui echilibru între interesul public pe care CSM are 
obliga ia să-l ocrotească în exercitarea rolului său de 
garant al independen ei justi iei şi interesul legitim 
privat al persoanei care a formulat o cerere de transfer ....4

Drept Civil

[ 1 ]   Exercitarea dreptului de op iune succesorală. 
Acceptarea tacită a moştenirii .....................................7

[ 2 ]   Radierea soma iei din cartea funciară la cererea 
executorului judecătoresc. Condi ii  ............................9

Dreptul Familiei

[ 3 ]   Stabilire domiciliu minor. Interesul superior 
al minorului ...............................................................10

Asigurări Sociale

[ 4 ]   Medici de familie. Modalitatea de plată a 
furnizorilor de servicii medicale şi asisten ă 
medicală primară .......................................................11

[ 5 ]   Aplicarea legii în timp cu privire la dreptul 
de asigurări sociale ....................................................14

[ 6 ]   Pensii militare ...........................................................16

Dreptul Muncii

[ 7 ]   Modalitatea de calcul al termenului de aplicare 
a sanc iunii disciplinare în cazul abaterilor 
săvârşite în mod repetat ............................................18

[ 8 ]   Concedierea pentru motive care nu in de persoana 
salariatului. Condi ia de legalitate impusă 
de lege – desfiin area locului de muncă să fie 
efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă ...............20

Societăţi

[ 9 ]   Posibilitatea recunoscută de lege creditorului 
care de ine cel pu in 50% din valoarea totală 
a crean elor de a înlocui sau de a confirma 
administratorul judiciar numit provizoriu .................21

Procedura Insolvenţei

[ 10 ]  Cerere de deschidere a procedurii insolven ei. 
Respingere. Club sportiv constituit ca persoană 
juridică de drept privat fără scop lucrativ. 
Distinc ie dintre insolvabilitatea civilă şi cea 
comercială .................................................................22

[ 11 ]  Deschiderea procedurii insolven ei. Condi ii. 
Excep ia de neexecutare a contractului .....................25

Contencios Fiscal

[ 12 ]  Taxa pentru emisiile poluante achitată după 
data de 1.01.2013. Compatibilitatea sa cu 
dispozi iile europene în materie ................................27

Drept Administrativ

[ 13 ]  Refuzul primarului unei localită i de a efectua 
înscrierile în registrul agricol. Litigii care pun 
în discu ie titularul dreptului de proprietate ..............31

Contencios Administrativ

[ 14 ]  Contesta ie dispozi ie destituire poli ist ....................33

[ 15 ]  Anulare act administrativ prin care s-a dispus 
confiscarea unei arme de vânătoare ..........................34

Dreptul Funcţiei Publice

[ 16 ]  Asigurarea despăgubirilor de via ă, sănătate 
şi bunuri ale poli iştilor. Calitatea procesuală 
pasivă. Lipsa legăturii cauzale a bolii cu 
îndeplinirea obliga iilor de serviciu ..........................36

Drept Procesual Civil

[ 17 ]  Conflict de competen ă. Încuviin area 
executării silite ..........................................................38

[ 18 ]  Cerere de reexaminare a taxei judiciare 
de timbru. Încheiere irevocabilă. Autoritate 
de lucru judecat .........................................................39

[ 19 ]  Inadmisibilitatea recursului. Principiul 
unicită ii căii de atac .................................................40

Drept Penal

[ 20 ]  Individualizarea pedepsei. Criterii pentru 
stabilirea cuantumului şi a modalită ii de 
executare a sanc iunii de drept penal ........................41

[ 21 ]  Refuz prelevare probe biologice de sânge. 
Solicitare prelevare probe de urină ...........................43

Drept Procesual Penal

[ 22 ]  Plângere formulată împotriva ordonan ei 
emise de D.N.A. privind prelungirea măsurii 
preventive a obligării de a nu părăsi ara ..................46

Index alfabetic ....................................................................48

Lista deciziilor ....................................................................48


