
48 Index alfabe� c Bule� nul Cur�ilor de Apel     1/2019

Index alfabe� c

*   Cifrele fac trimitere la num�rul deciziei.

Lista deciziilor

Index alfabe� c !i Lista deciziilor

Achitare 12

achizi!ie public� 1

acord de recunoa"tere a vinov�!iei 5

ANAF 5

asociat unic 4

autopsie 12

Cali� care clauz� contractual� 7

c�i de atac inadmisibile 10

consilier de proba!iune 11

contesta!ie la tabelul preliminar 7

Data producerii prejudiciului 3

datorii la bugetul de stat 4

declara�ie de reziliere 1

dizolvare "i lichidare simultan� 

a societ�!ii 4

dreptul material la ac!iunea civil� 3

durata normal� a timpului de lucru 2

Efect întreruptiv al prescrip!iei 3

electrocutare 12

eroare material� 10

excep�ia lipsei de obiect 6

excep�ia netimbr�rii contesta�iei 7

excep�ia tardivit��ii 7

expertiz� medico-legal� psihiatric� 11

Furnizor de produse alimentare 7

Gre�eal� de judecat� 10

Impar�ialitatea judec�torilor 8

inadmisibilitatea recursului 9

inculpat minor 11

informa!ii de interes public 6

Justi� care obiectiv� 8 

lipsa r�spunsului la reclama!ia 

administrativ� 6

M�sur� educativ� restrictiv� 

de libertate 11

Non reformatio in pejus 5

nun�are tacit� la dreptul de a invoca 

caracterul abuziv al unor clauze 

contractuale 9

Prescrip!ia dreptului material la ac!iune 3

principiul �restitutio in integrum� 9

principiul disponibilit��ii 7

R�spunderea patrimonial� 3

recuperarea prejudiciului produs prin 

s�vâr"irea infrac!iunii de evaziune 

� scal� 5

recuzare 8

reduceri comerciale 7

respectarea dreptului la pensie 2

revizuire pensie 2

rezilierea contractelor 1

rezolu!ie de radiere societate 

comercial� 4

rezolu�iune 1

risturn� 7

Suspendarea execut�rii provizorii 8

Termenul de prescrip!ie 3

titlu executoriu 5

titlul de crean!� 5

Ucidere din culp� 12

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

Cluj
Sec!ia I civil� Decizia nr. 141 din 20 septembrie 2018 22
Sec!ia a III-a contencios administrativ "i � scal Decizia nr. 3730 din 13 septembrie 2018 27

Gala i
Sec!ia a II-a civil� Decizia nr. 234 din 12 septembrie 2018 31
Sec!ia penal� "i pentru cauze cu minori Decizia nr. 840 din 18 septembrie 2018 42

Oradea Sec!ia a II-a civil� de contencios administrativ "i � scal Decizia nr. 220 din 25 septembrie 2018 18

Pite#ti Sec!ia a II-a civil�
Decizia nr. 2089 din 10 octombrie 2018 5
Decizia nr. 1989 din 25 Septembrie 2018 36

Ploie#ti
Sec!ia a II-a civil�, de contencios administrativ "i � scal Decizia nr. 2654 din 21 august 2018 39
Sec!ia penal� "i pentru cauze cu minori "i de familie Decizia nr. 256 din 19 septembrie 2018 41

Timi#oara
Sec!ia litigii de munc� "i asigur�ri sociale

Decizia nr. 815 din 3 iulie 2018 9
Decizia nr. 809 din 3 iulie 2018 14

Sec!ia I civil� Decizia nr. 150 din 19 septembrie 2018 35


