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Act administrativ cu caracter � scal 

contestat 11
anularea actului de dona�ie 1
anularea dispozi�iei primarului 1

Cadre didactice 5
cau�iune 7
cheltuieli judiciare c�tre stat 18
clauza de mobilitate 8
concediere disciplinar� 4
contesta�ie împotriva deciziei 

Camerei de Conturi 10
contesta�ie împotriva m�surii 

lichidatorului judiciar 7
contesta�ie în anulare 12, 15
convocarea salariatului la cercetarea 

disciplinar� prealabil� 4

Decizie a Camerei de Conturi 10
decizie de concediere disciplinar� 4
decizie de imputare 10
decontarea cheltuielilor de transport 

pentru cadrele didactice 5
delegarea 8

dreptul la ajutorul de deces 2
dreptul la pensie de urma$ 13
dreptul mo$tenitorului func�ionarului 

public la acordarea a 3 salarii 

de baz� ale defunctului 13

Excep�ia de neconstitu�ionalitate 1
excep�ia inadmisibilit��ii ac�iunii 3
excep�iei de nelegalitate 10

Fapte s�vâr$ite ca urmare a provoc�rii 

active din partea investigatorilor sub 

acoperire 17

Imobile preluate în mod abuziv 1
inspec�ie � scal� 8, 9, 11

Înlocuirea administratorului judiciar/

lichidatorului judiciar pentru motive 

temeinice 6

Locuin�� de protocol 9
luare de mit� 17

P�r�ile raportului juridic 

de drept � scal 11
pensie de invaliditate 3
pensie de serviciu 2
pensie din sistemul public 2 
pensie pentru limit� de vârst� 2, 3, 14
prelungirea termenului de depunere a 

apelului 15
principiul egalit��ii �i celui al 

contributivit��ii 3
principiul In dubio contra �  scum 8
principiul in dubio pro reo 17
principiul propor�ionalit��ii 8
principiul unicit��ii inspec�iei ! scale 9

Rapoarte de inspec�ie � scal� 8, 9, 12
restituirea taxei judiciare de timbru 16

Stat membru al Uniunii Europene 14
suspendare executare pedeaps� 17

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

Alba Iulia Sec�ia I civil� Decizia civil� nr. 1019/28 iunie 2017 36

Bac�u Sec�ia a II-a civil�, de contencios administrativ $i � scal
Decizia civil� nr. 818 din 9 iunie 2017 22

Decizia civil� nr. 807 din 8 iunie 2017 31

Cluj
Sec�ia a III-a de contencios administrativ $i � scal

Decizia nr. 1193 din 5 mai 2017 25
Decizia nr. 1442 din 24 mai 2017 28

Sec�ia penal� $i de minori Sentin�a nr. 130 din 2 august 2017 46

Constan�a
Sec�ia a II-a civil� Decizia nr. 60 din 5 aprilie 2017 9

Sec�ia penal� $i pentru cauze penale cu minori $i de familie Decizia penal� nr. 87/P din 22 iunie 2017 39
Craiova Sec�ia a II-a civil� Decizia nr. 506 din 20 iunie 2017 19

Gala�i
Sec�ia pentru cauze privind con& ictele de munc� $i 

asigur�ri sociale
Decizia nr. 270 din 18 mai 2017 11

Sec�ia de contencios administrativ $i � scal Decizia nr. 729 din 13 aprilie 2017 30
Ia�i Sec�ia contencios administrativ Hot�rârea nr. 370 din 18 aprilie 2017 10

Oradea Sec�ia a II-a civil�, de contencios administrativ $i � scal Decizia nr. 153 din 23 mai 2017 20

Ploie�ti
Sec�ia I civil� Decizia nr. 899 din 27 aprilie 2017 34
Sec�ia a II-a civil�, de contencios administrativ $i � scal Decizia nr. 419 din 24 mai 2017 37

Pite�ti Sec�ia I civil�
Decizia nr. 11365 din 8 mai 2017 12
Decizia nr. 1077 din 13 aprilie 2017 17

Timi�oara Sec�ia litigii de munc� $i asigur�ri sociale Decizia nr. 326 din 6 aprilie 2017 15


