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Act administrativ 12

administrator special 8
arborare steag 11

asistent maternal profesionist 3
atribuirea provizorie a licen�elor de transport 14

autoriza�ia de construire 13

Cadre didactice 5

cauze de imposibilitate obiectiv� 7
caz de întrerupere a termenului de prescrip�ie 2
cerere de repunere în termenul de apel 20

certi� cat de urbanism 13

chitan�� eliberatorie 2

comiterea infrac�iunii de în$el�ciune 110

con% icte de munc� 6
contesta�ie în anulare 110

contesta�ie la tabelul suplimentar de crean�e 8

contraband� cu �ig�ri 21

contribu�ia de asigur�ri sociale de s�n�tate 4

culpa debitoarei 8

Desfacerea disciplinar� a contractului 

individual de munc� 17

drept constitu�ional viitor �i previzibil 12

dreptul fundamental la liber� circula�ie 12

dreptul �i libertatea de mi�care 12

Excep�ia inadmisibilit��ii capetelor de cerere 14

excep�ia inadmisibilit��ii contesta�iei 7

excep�ia lipsei calit��ii procesuale pasive 14

excep�ia lipsei procedurii prealabile 14

excep�ia netimbr�rii cererii de recurs 11

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

înscriere a crean�ei 7

excep�iei inadmisibilit��ii 16

execut�rii pedepsei sub supraveghere 22

exercitarea drepturilor �i obliga�iilor p�rinte�ti 3

exprimarea identit��ii na�ionale 11

For�� major� 20

Indemniza�ie reparatorie 4

indemniza�ie reparatorie 4

indice de in� a�ie 15

inexisten�a unei dovezi în sensul intervenirii 
împ�c�rii între p�r�i 110

infrac�iunea de t�iere ilegal� de arbori 2

invocarea unui înscris nou 17

Înc�lcarea dreptului comunitar 10

îndeplinirea obliga�iilor � scale 7

înl�turarea crean�ei din tabelul creditorilor 7

înlocuirea unei m�suri de plasament cu o alt� 

m�sur� de plasament 3

înscrierea provizorie a crean�ei 7

Lipsa consim��mântului persoanei 

condamnate 19

mandat aparent 8

Mandatar special 110

m�suri compensatorii 1

m�suri reparatorii 1

Neîndeplinirea obliga�iilor civile 22

Opera�iuni efectuate înainte de efectuarea 

formalit��ilor vamale 9

ordonan!� pre$edin"ial� 16

Pagub� iminent� 12

pasivitatea reprezentan!ilor organelor # scale 7
practician în insolven!� 7
predare simultan� de ore la mai multe clase 5
prejudiciu material viitor &i previzibil 12

prelungirea valabilit�!ii licen!elor 14

prematuritate 1
prescrip!ia dreptului material la ac!iune 2
presta!ii portuare 9
principiile de egalitate &i de nediscriminare 11

principiul contributivit�!ii 15

principiului priorit�!ii dreptului comunitar 10

procedura de infringement 10

Recali# carea c�ii de atac din apel 
în contesta!ie 22

reconstituire judec�toreasc� a vechimii în 
munc� în CAP 6

reducerea cheltuielilor de judecat� 15

retragerea licen!elor de traseu 14

revizuire 10

revizuire 17

Schimbarea încadr�rii juridice a faptei 21

sechestru asigurator 21

simboluri locale pe criterii etnice 11

spor la salariul de baz� 5
suprapuneri de gra# c orar 14

Timp util la pensie 6
transferarea persoanelor condamnate 19

TVA pentru importul de bunuri 9

Valabilitatea întreruperii prescrip!iei extinctive 2
vechime în munc� 6
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Num�rul
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Bac�u Sec!ia a II-a civil�, de contencios administrativ &i # scal

Decizia nr. 10 din 22 ianuarie 2016 16
Decizia nr. 544 din 17 martie 2016 28
Decizia nr. 407 din 8 februarie 2016 31

Bra�ov Sec!ia de contencios Decizia nr. 193 din 8 martie 2016 26

Cluj
Sec!ia I civil� Decizia nr. 447 din 18 februarie 2016 12
Sec!ia a III-a de contencios administrativ &i # scal Decizia nr. 441 din 24 martie 2016 25
Sec!ia penal� Decizia nr. 518 din 6 aprilie 2016 44

Constan�a
Sec!ia I civil� Decizia nr. 111 din 17 februarie 2016 39
Sec!ia penal� Decizia nr. 336 din 16 martie 2016 42

Craiova Sec!ia contencios administrativ &i # scal Decizia nr. 14 din 15 martie 2016 38

Gala�i
Sec!ia pentru cauze privind con% icte de munc� &i asigur�ri sociale Decizia nr. 51 din 2 februarie 2016 14
Sec!ia penal� &i pentru cauze cu minori Sentin!a nr. 13 din 29 ianuarie 2016 41

Ploie�ti Sec!ia penal� &i pentru cauze cu minori &i de familie
Decizia nr. 393 din 29 martie 2016 43
Decizia nr. 38 din 15 ianuarie 2016 46

Pite�ti Sec!ia I civil�
Decizia nr. 637 din 23 martie 2016 8
Decizia nr. 6 din 11 ianuarie 2016 36

Suceava Sec!ia de contencios administrativ Decizia nr. 309 din 23 februarie 2016 29
Oradea Sec!ia a II-a civil�, de contencios administrativ &i # scal Decizia nr. 21 din 21 ianuarie 2016 18

Timi�oara
Sec!ia I civil� Decizia nr. 32 din 24 februarie 2016 6
Sec!ia contencios administrativ &i # scal Decizia nr. 350 din 9 februarie 2016 20

Târgu Mure� Sec!ia I civil�, de munc� &i asigur�ri sociale, pentru minori &i familie
Decizia nr. 53 din 27 ianuarie 2016 10
Sentin!a nr. 142 din 25 februarie 2016 11


