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*   Cifrele fac trimitere la num�rul deciziei.

Lista deciziilor

Index alfabe� c !i Lista deciziilor

Admisibilitate în principiu 1

a� ectio societatis 12

asigurarea interesului superior 

al copilului 3

Cauze de preferin!� 7

cauzei de neimputabilitate 16

cazul fortuit 16

cerere de l�murire dispozitiv 1

cererea de pensionare 4

cererea de radiere SNC 13

circula!ia autovehiculelor pe 

drumurile publice 16

contract de execu!ie de lucr�ri 10

copil minor 2

crean!� bugetar� 7

crean�e accesorii 11

creditor � scal 6

Deblocare a garan!iei � scale 6

dec�derea creditorului din dreptul 

de a �  înscris la masa credal� 11

dovada achit�rii taxei de timbru 7

drept de a cere contravaloarea 

lucr�rilor executate 10

dreptul la indemniza�ie 5

dreptul la un proces echitabil 17

dreptul la via!� privat� 2

Impozit pe cl�diri 8

indemniza!ie pl�tit� unui magistrat 5

institu!ie public� 10

institu!ie public� 8

Litigiu � scal 9

litigiu suspendat 9

Mandat european de arestare 15

m�surilor asigur�torii cu caracter � scal 6

motiv de nelegalitate a deciziei 11

motive temeinice 12

Nulitate absolut� 17

Pasiv exigibil 13

plasament 3

prelucrare date cu caracter personal 2

prescrip!ie 10

procedura de ridicare a m�surii 

asiguratorii a popriri 6

proprietatea privat� a statului 8

protejarea interesului superior 

al copilului 2

R�spundere civil� 2

recunoa$terea $i executarea hot�rârilor 

judec�tore$ti pronun!ate în alte 

state membre 15

reintegrare în familie 3

repunerea în termenul de exercitare 

a c�ii de atac 14

retragerea asociatului 12

revizuire 1 

Sistemul neintegrat de asigur�ri 

a avoca!ilor 4

sistemul public de pensii 4

stagiu de cotizare 4

suspendarea cursului prescrip�iei 

extinctive 10

Termen imperativ 14

Venituri extrabugetare 8

vicierea procedurii de citare 17

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

Bucure#ti Sec!ia a VI-a civil� Decizia nr. 104 din 22 ianuarie 2018 39

Cluj
Sec!ia I civil� Decizia nr. 38 din 27 februarie 2018 13

Sec!ia a III-a contencios administrativ $i � scal
Decizia nr. 660 din 26 ianuarie 2018 28
Decizia nr. 1257 din 22 februarie 2018 32

Constan a
Sec!ia a II-a civil�, de contencios administrativ $i � scal Decizia nr. 214 din 26 februarie 2018 38
Sec!ia penal� Decizia nr. 292 din 1 martie 2018 46

Craiova Sec!ia a II-a civil�
Decizia nr. 260 din 13 martie 2018 27
Decizia nr. 20 din 17 ianuarie 2018 41

Gala i
Sec!ia I civil� Decizia nr. 81 din 7 martie 2018 11
Sec!ia de contencios administrativ $i � scal Decizia nr. 106 din 23 ianuarie 2018 36
Sec!ia penal� $i pentru cauze cu minori Sentin!a nr. 27 din 19 martie 2018 43

Pite#ti Sec!ia I civil�
Decizia nr. 794 din 20 martie 2018 19
Decizia nr. 3872 din 19 ianuarie 2018 22

Ploie#ti
Sec!ia I civil� Decizia nr. 4 din 8 ianuarie 2018 42

Sec!ia penal� $i pentru cauze cu minori $i de familie Decizia nr. 258 din 7 martie 2018 44

Timi#oara
Sec!ia I civil� Decizia nr. 38 din 2 martie 2018 16
Sec!ia a II-a civil� Decizia nr. 16 din 9 ianuarie 2018 24


