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Bule nul Cur ilor de Apel

4/2022

Index alfabe c
Act secret 1
ac iune în constatare 1
actualizarea tabelului preliminar
de crean e 6

Elementul material 8
expropriere 2

Onorariile exper ilor 2
opera iune economic 7
opera iuni imobiliare 7

Factori de risc 4
fals intelectual 8
fapta conduc torului auto 8

Buletin de expertizare 4
bun -credin 1

Imobile mo tenite sau cump rate 7
Cale de atac 3
cerere de revizuire 10
cheltuieli de judecat 2
congura ia tabelului preliminar 6

Înc lcarea dreptului inculpatului
la ap rare 9
închirierea unor bunuri immobile 7

Descoperire a unor fapte i
împrejur ri noi 10
diurn procurori 5
drepturi salariale magistra i 5

*

Lips calitate procesual pasiv 5

Participa ie improprie 8
proces echitabil 9
procurori cu func ii de conducere
i execu ie 5
Schimbare a încadr rii juridice 9
solu ionarea separat a contesta iilor
la tabelul preliminar 6
spor pentru condi ii v t m toare 4
stagiu de cotizare 3

Cifrele fac trimitere la num rul deciziei.
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Sec ia I civil

Decizia nr. 85 din 1 martie 2022

5

Sec ia a III-a contencios administrativ i scal

Decizia nr. 224 din 18 februarie 2022

27

Sec ia penal

40

Sec ia penal

i de minori

i de minori

Decizia nr. 291 din 7 martie 2022

42

Decizia nr. 161 din 15 martie 2022

9

Decizia nr. 181 din 17 martie 2022

11

Gala i

Sec ia conicte de munc

Oradea

Sec ia I civil

Decizia nr. 422 din 15 martie 2022

16

Sec ia I civil

Decizia nr. 21 din 3 februarie 2022

4

Sec ia a II-a civil

Decizia nr. 18 din 18 ianuarie 2022

24

Sec ia penal

Decizia nr. 324 din 29 martie 2022

36

Timi oara

i asigur ri sociale

