
                                                            
 

 

Lista dosarelor care au obiect urgent  

conform HCC nr 8/18.03.2020 şi  

care se vor soluţiona în şedinţele de judecată din cadrul secţiilor Curţii de Apel 

Timişoara în data de 26 martie 2020: 

 

 

Secţia I civilă – Sala de judecată nr. 282 

 

Nu există dosare de soluţionat din lista cauzelor urgente 

 

Secţia a II-a civilă – Sala de judecată nr.233 

 

Nu există dosare de soluţionat din lista cauzelor urgente 

 

Secţia Litigii de muncă şi asigurări sociale – Sala de judecată nr.237 

 

Nu există dosare de soluţionat din lista cauzelor urgente 

 

Secţia Contencios administrativ şi fiscal – Sala de judecată nr.240 

 

Indicativul completului de judecată: RA15 

 1.dosarul nr. 2624/108/2019  – obiect: litigiu privind achiziţiile publice 

2. dosarul nr. 1135/59/2019/a1 – obiect:restituire cauţiune - litigiu privind 

achiziţiile publice 

 

Indicativul completului de judecată: F2 

1.dosarul nr. 2624/108/2019 – obiect: suspendare executare act 

administrativ 

 

Indicativul completului de judecată: RA5 
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1. 856/59/2019/a1 - obiect:restituire cauţiune - litigiu privind achiziţiile 

publice 

 

Secţia Penală  – Sala de judecată nr.280 

 

Indicativul completului de judecată: NP NA 10 

 1.dosarul nr.  6154/290/2019   – obiect: contestaţie în anulare – apel (art.209 

C.p.) 

2.dosarul nr. 1574/273/2019 – obiect: art. 218 C.p. 

3. dosarul nr. 17981/55/2019 – obiect: art. 233 C.p. 

 

Indicativul completului de judecată: NP-CO 10 

1. dosarul nr. 234/108/2020 – obiect: art. 587 C.p.p. 

2. dosarul nr. 113/30/2020 – obiect: art. 598 C.p.p.  

3. dosarul nr. 5690/30/2019/a3 – obiect art. 206 C.p.p. 

 

 Indicativul completului de judecată: P-NPI 10 

 1. dosarul nr. 183/59/2020 – obiect: art. 598 C.p.p. 

 

Indicativul completului de judecată: NP-NA 5 

1. dosarul nr. 15426/55/2019 – obiect: art. 208 C.p.p. 

 

Indicativul completului de judecată: NP-NA 10 

1. dosarul nr. 3828/30/2019 – obiect: art. 188 C.p.  

 

 Indicativul completului de judecată: NP-CO 5 

1. dosarul nr. 18424/55/2019 – obiect: art. 587 C.p.p. 

2. dosarul nr. 462/108/2020 – obiect: art. 587 C.p.p. 

 

 

 

 

 

 

 


