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Activitate de servicii în folosul comunit��ii 12

ac�iune în regres 1
amânarea execut�rii pedepsei 15
arestare preventiv� 14
arestul la domiciliu 14

Calculul pensiei 4
carte funciar� 3
cerere de înscriere a dreptului de proprietate 

asupra unui apartament 3
cheltuieli deductibile 8
cheltuielile de judecat� 13
cheltuielile privind onorariile avoca�ilor din 

o� ciu 16
con� ict de munc� 5
con� ict negativ de competen�� 12
contract de achizi�ie public� 10
contract de antrepriz� 3
controlul judiciar 14
criterii de individualizare judiciar� a 

sanc�iunilor cu caracter penal 15

Decizia de concediere 5
decizie de desfacere a contractului de munc� 5
dobânda legal� 1
dreptul acuzatului de a �  asistat gratuit de un 

avocat din o� ciu 16

Efectuarea unei perchezi�iei domiciliare 18
excep�ia a prescrip�iei dreptului material la 

ac�iune 11
excep�ia inadmisibilit��ii ac�iunii 11
excep�ia inadmisibilit��ii contesta�iei 7

excep�ia lipsei calit��ii procesuale active a 
reclamantei 11

excep�ia tardivit��ii 5
excep�ia tardivit��ii formul�rii cererii de 

înscriere a crean�ei 7

Fondul de Protec�ie a Victimelor Str�zii 1

Interdic�ia de a conduce vehicule 15
interpretarea no�iunii de profesionist 12

Încadr�rie în grad de handicap 4
încheiere cu caracter interlocutoriu 11
îndeplinirea obliga�iilor � scale 7
înl�turarea interdic�iei 15

Judecarea cauzei în fond 18
judec�torul de drepturi �i libert��i 14

Lipsa calit��ii procesuale active a reclamantei 11
luarea arest�rii preventive 14

Mandat primar 9
manifestare de voin�� a unit��ii administrativ-

teritoriale 9
m�suri de supraveghere 15
m�suri reparatorii 2

Nein� uen�area cifrei de afaceri anuale 8
nelegala compunere a completului 

de judecat� 18
no�iunea de informa�ie de interes public 10
nulitate absolut� 18

Onorariile avoca�ilor din o� ciu 16

Pârât de drept în întârziere 13
pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor 18
pensie de invaliditate 4
persoane p�gubite prin accidente de vehicule 1
principiul �actori incumbit probatio� 2

principiul bunei-credin�e 5
principiul legalit��ii 2
principiul nemo auditur propriam turpitudine 9

principiul neretroactivit��ii legilor 6
principiul suprema�iei legii 6
principiul egalit��ii de tratament între persoane 

indiferent de originea rasial� sau etnic� 6
procesul-verbal de recep�ie 3

Raport de expertiz� 3
recali� carea c�ii de atac din apel în 

contesta�ie 17
recunoa�tere la primul termen de judecat� 13
regimul juridic al crean�elor bugetare în cadrul 

procedurii insolven�ei 7
revocarea suspend�rii execut�rii pedepsei sub 

supraveghere 17
rolul judec�torului în a� area adev�rului 11

Schimbarea gradului de invaliditate 4
stagiu poten�ial 4

Tentativ� la omor 14
termene procedurale 7
trimiterea cauzei spre rejudecare 11

Curte Sec ia Decizia!/!Sentin a!/!Încheierea
Num"rul
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Bac"u
Sec�ia I civil�

Decizia nr. 54 din 8 februarie 2016 14
Decizia nr. 382 din 16 martie 2016 35

Sec�ia a II-a civil�, de contencios administrativ �i � scal Decizia nr. 10 din 22 ianuarie 2016 23

Cluj
Sec�ia I civil�

Decizia nr. 516/A din 2 martie 2016 9

Decizia nr. 411/A din 16 februarie 2016 12
Sec�ia penal� �i de minori Încheierea nr. 51 din 28 aprilie 2016 36

Constan a Sec�ia I civil�
Decizia nr. 26 din 19 ianuarie 2016 15
Decizia nr. 4 din 7 martie 2016 33

Craiova Sec�ia penal� Decizia nr. 57 din 20 ianuarie 2016 41

Gala i
Sec�ia de contencios administrativ �i � scal Decizia nr. 329 din 3 martie 2016 25
Sec�ia I civil� Decizia nr. 46 din 7 martie 2016 31
Sec�ia penal� �i pentru cauze cu minori Decizia nr. 130 din 2 februarie 2016 44

Ploie#ti

Sec�ia I civil� Decizia nr. 99 din 14 martie 2016 8

Sec�ia a II-a civil�, de contencios administrativ �i � scal Decizia nr. 188 din 2 februarie 2016 30

Sec�ia penal� �i pentru cauze cu minori �i de familie Decizia nr. 38 din 15 ianuarie 2016 42

Timi#oara
Sec�ia I civil� Decizia nr. 22 din 3 februarie 2016 7

Sec�ia contencios administrativ �i � scal Decizia nr. 587 din 1 martie 2016 27
Sec�ia penal� Încheierea nr. 303 din 10 martie 2016 39


