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Abatere disciplinar  6, 7, 16
acordare de m suri compensatorii 2
act administrativ Þ scal 15
act de adjudecare 1
ac iune în anulare adresat  instan ei 

de contencios administrativ 13
administrator judiciar 17
aplicarea legii penale 

mai favorabile 21

BeneÞ ciul repunerii în termenul 
de acceptare a succesiunii 2

bun comun 8

Caracter executoriu 14
CEDO 16
cercetare disciplinar  6
condi ii de admisibilitate 14
conÞ rmarea redeschiderii 

urm ririi penale 22
conß ict negativ de competen  18
contesta ie administrativ  11
contesta ie la executare 14, 15
contract colectiv de munc  4, 7
contract de asigurare 12
contract de furnizare a energiei 

electrice 17
contract individual de munc  4, 7
contribuabil Þ scal 10
contribu ie de asigur ri sociale 5, 12

Daune morale 14
decizie dat  în solu ionarea 

contesta iei împotriva actelor 
administrativ Þ scale 11

decizie de impunere 11, 12, 15
declararea judec toreasc  a mor ii 3
declara ie de renun are 

la succesiune 2
deschiderea procedurii 

simpliÞ cate a falimentului 9
drept de circula ie pe drumurile 

publice 23
drept la ap rare 17

Eroare de drept 12
eroare material  1
excep ia inadmisibilit ii ac iunii 7
excep ia lipsei calit ii de 

contribuabil 10
excep ia lipsei de interes 17
excep ia lipsei de obiect 17
excep ia necompeten ei materiale 18
excep ia nulit ii recursului 15
executio ex ofÞ cio 15
executor judec toresc 1

Fapt  contraven ional  7
fapt  neprev zut  de legea penal  23
Þ  de analiz  a performan elor 

profesionale 6

Grad de invaliditate 4
grupe speciale de munc  5

Habentes causam 1
Individualizarea execut rii 

pedepsei 21
informa ii cu caracter profesional 14
informa ii de interes public 14

infrac iuni de serviciu sau 
în leg tur  cu serviciul 16

insolven  9

Încheiere de carte funciar  1
în tiin are de plat  12

Judec tor de camer  preliminar  22
judec tor-sindic 9, 17

Lege penal  mai favorabil  20, 21
legitima ie de c l torie 7
lichidator 9

M suri reparatorii 2

Not  de constatare tehnic  6
nulitate absolut  6

Pagube iminente 14
partaj 8
pensie de invaliditate 4
persoan  îndrept it  2
plat  necuvenit  4
plângere împotriva încheierii 

de carte funciar  1
prezum ie de nevinov ie 16
prezum ie de legalitate 15
principiul legalit ii 13
principiul stabilit ii raporturilor 

juridice 13
principiul disponibilit ii 19
principiul nemo censetur ignorare 

lege 12
principiul revocabilit ii actului 

administrativ 13

principiul solidarit ii i 
subsidiarit ii 12

proces-verbal de cercetare 
prealabil  6

proces-verbal de informare 7
proces-verbal de contraven ie 13
proprietari tabulari 1, 2
punctaj mediu anual 5
putere de lucru judecat 12

Raport juridic Þ scal 10
raport de drept Þ scal 10
raport de inspec ie Þ scal  11
r spundere disciplinar  7
reabilitare judec toreasc  20
reaprecierea probelor 3
rectiÞ carea înscrierilor 

în cartea funciar  1
redeschiderea urm ririi penale 22
revocarea actelor administrative 13
reziliere unilateral  17

Sanc ionare disciplinar  6, 7
semel heres, semper heres 2
solu ie de netrimitere în judecat  22
solu ie de neurm rire 23
spor pentru condi ii grele de munc  5
stare de insolven  9
suspendare condi ionat  a execut rii 

pedepsei 21
suspendare de drept 16

Termen de op iune succesoral  2
titlu executoriu 14

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

Bac u Sec ia a II-a civil
Sentin a nr. 148 din 13 noiembrie 2014 26

Decizia nr. 3147 din 9 octombrie 2014 31

Cluj
Sec ia I civil Decizia nr. 1229 din 9 octombrie 2014 9

Sec ia a II-a civil Decizia nr. 7377 din 1 octombrie 2014 32

Constan a Sec ia I civil
Decizia nr. 120 din 7 octombrie 2014 14
Decizia nr. 212 din 9 decembrie 2014 16

Craiova
Sec ia de contencios administrativ i Þ scal Decizie nr. 6455 din 27 octombrie 2014 36

Sec ia a II-a civil Decizia nr. 493 din 13 noiembrie 2014 39

Gala i

Sec ia I civil Decizia nr. 147 din 8 decembrie 2014 13

Sec ia penal Încheierea din 3 noiembrie 2014 45

Sec ia a II-a civil Decizia nr. 246 din 17 decembrie 2014 24

Sec ia de contencios administrativ i Þ scal Decizia nr. 8364 din 9 decembrie 2014 28

Pite ti Sec ia I civil Decizia nr. 881 din 14 octombrie 2014 41

Ploie ti

Sec ia a II-a civil , de contencios administrativ i Þ scal Decizia nr. 5460 din 19 noiembrie 2014 34

Sec ia I civil Decizia nr. 1057 din 13 octombrie 2014 20

Sec ia penal  i pentru cauze cu minori i de familie
Decizia nr. 484 din 6 noiembrie 2014 42

Încheierea din 21 octombrie 2014 47

Târgu Mure Sec ia I civil

Decizia nr. 607 din 9 octombrie 2014 18

Decizia nr. 445 din 16 octombrie 2014 22

Încheierea nr. 30 din 6 noiembrie 2014 40

Timi oara
Sec ia I civil Decizia nr. 154 din 30 octombrie 2014 11

Sec ia penal Decizia nr. 818 din 8 octombrie 2014 44

Sec ia de contencios administrativ i Þ scal Decizia nr. 9831 din 2 decembrie 2014 25


