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Bule nul Cur ilor de Apel

5/2022

Index alfabe c
Conducere f r permis în form
continuat 11
contribu ia de asigur ri sociale 3

Hot râre CEDO 2
hot râre penal denitiv de achitare 2

Decizia asociatului unic al unei societ i
cu r spundere limitat 5
depunerea întâmpin rii 6
deschiderea procedurii insolven ei 6
diurn în loc de salariu efectiv 10
dovada pl ii contribu iilor de asigur ri
sociale 3
dreptul de edere 7
Elementul material 9
evaziune scal 10

Indemniza ie de hran 8
infrac iunea de fals intellectual 9
Încetarea unor practici comerciale
neloiale 4

Pagube produse culturilor agricole
de animale 1
participa ie improprie 9
R spundere civil delictual 2
recalcularea pensiei 3
regimul str inilor 7
respingerea excep iei prescrip iei
dreptului material la ac iune 2

Majorare a capitalului social 5
Neîntrunirea condi iilor r spunderii
civile delictuale 5
norm de hran 8

Schimbarea încadr rii juridice 11
solidaritatea debitorilor 1
specii de faun de interes cinegetic 1

Ordonan pre edin ial 4
Faptele ilicite cauzatoare de prejudicii
morale i materiale 2
func ionari publici 8
*

Cifrele fac trimitere la num rul deciziei.

Lista deciziilor
Curte

Cluj

Sec ia

Decizia / Sentin a / Încheierea

Num rul
de pagin

Sec ia I civil

Decizia nr. 83 din 1 martie 2022

6

Sec ia a II-a civil

Decizia nr. 42 din 31 ianuarie 2022

15

Sentin a nr. 77 din 16 martie 2022

28

Decizia nr. 313 din 17 martie 2022

30

Decizia nr. 395 din 23 martie 2022

43

Decizia nr. 176 din 17 martie 2022

10

Sec ia a III-a contencios administrativ i scal
Sec ia penal

i de minori

Gala i

Sec ia conicte de munc

Oradea

Sec ia a II-a civil

Decizia nr. 34 din 11 februarie 2022

21

Sec ia I civil

Decizia nr. 96 din 30 martie 2022

4

Sec ia a II-a civil

Decizia nr. 60 din 7 februarie 2022

27

Decizia penal nr. 324 din 29 martie 2022

33

Decizia nr. 57 din 1 februarie 2022

37

Timi oara

Sec ia penal

i asigur ri sociale

