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Index alfabe  c

*   Cifrele fac trimitere la num rul deciziei.

Lista deciziilor

Index alfabe  c i Lista deciziilor

Achitarea 9
actul administrativ 3
ac iunea în repeti iune 1
ac iunea contractual  2
administratorul judiciar 6
amânarea aplic rii pedepsei 9
anulare H.C.L. 7
anulare proces-verbal de contraven ie 7

Caracterul devolutiv al apelului 4
cerere de interven ie 7
cheltuieli de judecat  2
concediul de odihn  3
contractul colectiv de munc  1
contractul individual de munc  4

Daune materiale 10
dec derea 8
drepturi salariale 1

Faliment 6

Insolven a debitorului 6

Legalitatea incrimin rii 9
lipsa calit ii procesuale pasive 5

M suri de supraveghere 10
munca suplimentar  5

Norma legal  de munc  5 

nulitatea contractului 2
nulitatea actului administrativ 7
nulitate act de procedur  8

Plata nedatorat  1
plângere penal  10
plângere prealabil  7
principiul echit ii 10

principiul legalit ii 7
proba cu înscrisuri 4
procedura simpliÞ cat  a insolven ei 6

R spunderea civil  delictual  10
r spunderea patrimonial  6
renun area la aplicarea pedepsei 9
repararea prejudiciului 2
respingerea ac iunii în preten ii 2
revocarea amân rii aplic rii pedepsei 9
rezolu iunea contractului 2

Suspendarea judec ii cauzei 5

Termene limit  8
termen de supraveghere 10

Urm rire penal  9

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

Cluj

Sec ia a II-a civil Decizia nr. 303 din 25 septembrie 2020 10

Sec ia a IV-a pentru litigii de munc  i asigur ri sociale Decizia nr. 860 din 18 septembrie 2020 20

Sec ia penal   de minori Decizia nr. 1032 din 28 septembrie 2020 43

Gala i

Sec ia pentru cauze privind conß icte de munc  i 

asigur ri sociale
Decizia nr. 473 din 3 septembrie 2020 14

Sec ia I civil Decizia nr. 75 din 24 august 2020 35

Sec ia de contencios administrativ i Þ scal Decizia nr. 446 din 2 iulie 2020 27

Timi oara

Sec ia I civil Decizia nr. 432 din 15 septembrie 2020 9

Sec ia litigii de munc  i asigur ri sociale Decizia nr. 135 din 28 februarie 2020 13

Sec ia a II-a civil Decizia nr. 316 din 21 iulie 2020 25

Sec ia penal Decizia nr. 557 din 25 iunie 2020 39


