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Act autentic 2
ac!iune de divor! 7
ac�iune în revendicare imobiliar� 2
ac�iune pentru des� in�area total� sau 

par�ial� a unui înscris falsi� cat 2
autoriza!ie de construire 3

Cerere de punere sub interdic!ie 6
certi� cate de mo�tenitor 5
clasare 9
cl�dire nou-construit� 1
compararea titlurilor provenite 

de la acela$i autor 2
con% ict de competen�� 7
con% ict negativ de competen�� 6
contesta�ie la executare 10

Data dobândirii cl�dirii 1
drept patrimonial 4

Excep�ia de necompeten�� teritorial� 6
excep�ia de nelegalitate 3

excep�ia lipsei calit��ii procesuale 

active 2
excep�ia necompeten�ei teritoriale 2
execut�rii hot�rârii 8
extr�dare 10

Fals în înscrisuri sub semn�tur� 

privat� 4

Impozit pe cl�diri 1

Înscris falsi� cat 5, 9

Necompeten�a material� 3

Obliga!ia de a face 3

Participa�ia penal� 4
prelungirea autoriza�iei 

de construire 1
prelungirea valabilit��ii autoriza�iei 

de construire 1

prezum�ie de bun�-credin�� 2
principiul continuit��ii completului 

de judecat� 3
principiul disponibilit��ii 2
principiul puterii de lucru judecat 3
proba cu expertiza grafoscopic� 2
procedura de des� in�are a unui 

înscris în cazul clas�rii 9
procuror 2
puterea de lucru judecat 1, 3

Recurs în casa!ie 8
registrul de transcrip�iuni �i 

inscrip�iuni 2
revocarea suspend�rii execut�rii 

pedepsei sub supraveghere 8

Servitute de vedere �i lumin� 3

Titlu înscris în cartea funciar� 2

Ultima locuin�� comun� a so�ilor 7

Sec!ia de contencios administrativ "i # scal

Decizia nr. 1335 din 31 martie 2017  6

Sec!ia I civil�

Decizia nr. 980 din 9 iunie 2017   9
Decizia nr. 511 din 17 martie 2017   36
Decizia nr. 324 din 16 februarie 2017  38

Sec!ia a II-a civil�

Decizia nr. 126 din 31 ianuarie 2017  19
Decizia nr. 58 din 19 ianuarie 2017   34

Sec!ia penal�

Decizia nr. 245/A din 30 iunie 2017   29
Decizia nr. 370/RC din 29 septembrie 2017  39
Încheierea nr. 103 din 8 februarie 2017  42
Decizia nr. 892 din 26 septembrie 2017  44
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