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Index alfabe� c !i Lista deciziilor

Abuz de drept 6

acordarea orelor la plata cu ora 3

act administrativ emis cu titlu de 

desp�gubiri 1

ac!iune civil� 1

ac!iune în desocotirea asocierii în 

participa!iune 9

antecontract de vânzare-cump�rare 12

anulare hot�râre a consiliului local 

municipal 7

asociere în participa!iune 9

Cerere de restituire 2

cerere de revizuire 11

cessant ratione legis, cessat ejus 

dispositio 6

compensarea de drept a crean!elor 

reciproce 1

competen!� teritorial� 12

contract sportiv 10

credit imobiliar 8

cursuri de perfec!ionare profesional� 4

Dare în plat� 8

drept subiectiv 7

Elemente esen!iale ale contractului 

individual de munc� 10

excep�ia de netimbrare 5

excep�ia de tardivitate 11

Infrac�iune de conducere a unui vehicul 

având dreptul de a conduce suspendat 13

interes legitim privat 7

Încadrare pe post 3

încetarea contractului de munc� 4

înscris doveditor 11

Modaliatea de vânzare a bunurilor 

debitoarei 5

Neîndeplinirea principalei clauze a 

contractului 9

Obliga!ie de a face 1

obliga!ii speci� ce raporturilor de munc� 10

Parcurgerea a dou� grade de jurisdic!ie 14

personal didactic 3

plan urbanistic zonal 7

practician în insolven!� 6

prescrip!ia dreptului material la ac!iune 9

principiul celerit�!ii 6

principiul for!ei obligatorii a contractului 8

produse susceptibile de a avea efecte 

psihoactive 14

pronun!area unei hot�râri care s� !in� 

locul unui astfel de contract 12

Recunoa�terea învinuirii 14

restituirea presta�iilor sociale 2

revocarea suspend�rii condi!ionate 13

risc neasumat 8

risc supraad�ugat 8

risc valutar 8

ruina contractual� a debitorului 8

Specialia generalibus derogant 1

stabilirea masei succesorale 12

Titlu executoriu 6

trimiterea cauzei spre rejudecare 14

tutela administrativ� 7

Ubi eadem est ratio, ibi eadem solutio 

esse debet 6

uzan!� 10

V�t�marea unui interes legitim public 7
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Bac"u Sec!ia I civil�
Decizia nr. 501 din 24 iunie 2019 11

Decizia nr. 145 din 8 aprilie 2019 38

Cluj

Sec!ia penal� %i de minori Decizia nr. 439/A din 15 aprilie 2019 44

Sec!ia a II-a civil�
Decizia nr. 186 din 11 aprilie 2019 22

Decizia nr. 298 din 21 mai 2019 27

Sec!ia I civil� Sentin!a nr. 82 din 22 aprilie 2019 39

Constan a Sec�ia a II-a civil�, de contencios administrativ �i � scal
Decizia nr. 3 din 9 ianuarie 2019 12

Decizia nr. 329 din 6 martie 2019 19

Gala i
Sec!ia I civil� Decizia nr. 99 din 19 iunie 2019 5

Sec!ia penal� %i pentru cauze cu minori Decizia nr. 759 din 11 iunie 2019 41

Oradea Sec!ia a II-a civil� de contencios administrativ %i � scal Decizia nr. 144 din 13 iunie 2019 14

Ploie#ti Sec!ia de contencios administrativ %i � scal Decizia nr. 481 din 16 aprilie 2019 10

Timi#oara
Sec!ia I civil� Decizia nr. 248 din 8 mai 2019 9

Sec!ia litigii de munc� %i asigur�ri sociale Decizia nr. 385 din 8 mai 2019 31


