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Index alfabe  c

*   Cifrele fac trimitere la num rul deciziei.

Lista deciziilor

Index alfabe  c i Lista deciziilor

Activit i independente 6
admiterea cererii de sesizare a Cur ii 

Constitu ionale 10
angajarea r spunderii patrimoniale 

a salaria ilor 5

Calitatea de persoan  impozabil  6
clauze abuzive 7
culp  procesual  9

Dep irea atribu iilor puterii 
judec tore ti 10

dreptul de folosin  asupra cotei de 
teren aferent  construc iei 1

dreptul la desp gubiri 1
dreptul Statului asupra unui imobil 1

Excep ie de neconstitu ionalitate 10
excep iile lipsei calit ii procesuale 

active i a lipsei de interes a 
reclamantei 1

Fapta imputat  inculpatului 12
frauda la lege 2

Impozitul pe venit 6
infrac iunea de nerespectare a 

hot rârilor judec tore ti 11
introducerea tardiv  a apelului 4

Înc lcarea atribu iilor, sarcinilor sau 
obliga iilor de serviciu 5

Lipsa elementului subiectiv 2
lipsa intabul rii dreptului propriu 1

Motiv de ordine public  8
nemotivare 12

Nulitatea absolut  a clauzelor 7

Obligarea executorului judec toresc la 
îndeplinirea unui act determinat 11

obliga ie de a face cu caracter 
personal 11

obliga ii Þ scale 6

Partajul bunurilor comune 3
petitul revocatoriu 3
plata pensiei c tre mandatarul desemnat 

de c tre pensionar 4
pretins  ac iune paulian  3

Radierea dreptului propriu din 
cartea funciar  1

recurs inadmisibil 3
revocarea actului încheiat între so i 3

Sanc iunea nulit ii absolute 8, 9
suspendarea pl ii pensiei 4

Taxa pe valoare ad ugat  6

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

Cluj Sec ia I civil Decizia nr. 581 din 10 decembrie 2018 37

Gala i Sec ia penal  i pentru cauze cu minori
Încheiere din 8 octombrie 2019 41
Decizia nr. 1367 din 2 decembrie 2019 44

Constan a Sec ia I civil Decizia nr. 388 din 27 noiembrie 2019 34

Oradea Sec ia I civil Decizia nr. 945 din 17 decembrie 2019 14

Ploie ti
Sec ia de contencios administrativ i Þ scal Decizia nr. 1076 din 1 octombrie 2019 27

Sec ia de Contencios administrativ i Þ scal Decizia nr. 1576 din 27 noiembrie 2019 33

Timi oara Sec ia a II-a civil Decizia nr. 802 din 21 noiembrie 2019 28


