2/2015

Bule nul Curţilor de Apel

Cuprins

3

Cuprins
Organizare judiciară
Hotărâre a colegiului de conducere al judecătoriei.
Transformarea tuturor completelor din cadrul
secţiei civile a judecătoriei în complete cărora li
se repartizează atât cauze civile, cât şi plângeri
contravenţionale. Respingerea solicitării
reclamantei de trecere pe un complet care
soluţionează doar cauze în materie civilă.
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