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*   Cifrele fac trimitere la num�rul deciziei.

Lista deciziilor

Index alfabe� c !i Lista deciziilor

Abateri disciplinare 9

acord de recunoa�tere a vinov�"iei 15

act administrativ 9

administrator judiciar 8

angajarea r�spunderii patrimoniale 

a administratorului statutar 7

apel nefondat 7

aviz de înso"ire a m�r� i 10

Cererea de interven"ie în interes 

propriu 8

comitetului creditorilor 6

con� ict de interese 6

contesta"ie în anulare 13

contesta"ie la raportul lichidatorului 10

contract individual de munc� 2

controlul de legalitate 9

creditor majoritar 7

cump�r�tor de bun�-credin"� 14

Drepturi b�ne�ti 5

Excep�ia inadmisibilit��ii contesta�iei 

în anulare 13

excep�ia lipsei calit��ii procesuale 

pasive 11

excep�ia tardivit��ii recursului 12

Factur� de stornare 10

faliment 8

func�ionar public 9

Hot�râri pronun�ate asupra fondului 

sau care evoc� fondul 12

Instrumente de plat� 12

interpretarea ac�iunii contabile 

de �stornare� 10

Înc�lcarea dreptului la ap�rare 12

înl�turare con� scare 14

Lichidator judiciar provizoriu 7

M�suri de siguran�� 14

minor 1

Nelegala compunere a instan�ei de 

recurs 13

Obliga�ia de reevaluare persoanele 

juridice a$  ate în procedura 

falimentului 11

ob�inerea titlului de doctor 5

ordonator de credite 4

Pedepse complementare 15

pensie anticipat� 2

pensie de invaliditate 3

plasament 1

plata pensiei retroactiv 2

Salariul maxim a$ at în plat� 4

spor de doctorat 5

stagiu de cotizare necesar 3

stagiu poten�ial 3

Tabel al crean�elor 8

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

Cluj
Sec�ia a IV-a litigii de munc� �i asigur�ri sociale Decizia nr. 914 din 2 iulie 2018 9
Sec�ia a II-a civil� Decizia civil� nr. 395 din 4 septembrie 2018 21

Constan a Sec�ia a II-a civil�, de contencios administrativ �i � scal Decizia nr. 293 din 30 mai 2018 24

Gala i
Sec�ia pentru cauze privind con$ icte de munc� �i 

asigur�ri sociale
Decizia nr. 480 din 13 septembrie 2018 17

Sec�ia a II-a civil� Decizia nr. 241 din 12 septembrie 2018 31

Pite#ti Sec�ia a II-a civil�

Decizia nr. 1967 din 24 septembrie 2018 13
Decizia nr. 2001 din 26 septembrie 2018 34
Decizia nr. 2138 din 12 octombrie 2018 37

Ploie#ti Sec�ia a II-a civil�, de contencios administrativ �i � scal
Decizia nr. 397 din 10 septembrie 2018 20

Decizia nr. 2615 din 5 iulie 2018 41
Suceava Sec�ia de contencios administrativ �i � scal Decizia nr. 2781 din 24 septembrie 2018 27

Timi#oara
Sec�ia I civil� Decizia nr. 124 din 12 septembrie 2018 8

Sec�ia litigii de munc� �i asigur�ri sociale Decizia nr. 806 din 28 iunie 2018 11


