
                                                            
 

 

Lista dosarelor care au obiect urgent  

conform HCC nr 9/25.03.2020 şi  

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

Timişoara în data de 7 aprilie 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 

 

Indicativul completului de judecată: A9 

 1.dosarul nr.  5453/30/2019   – obiect: ordonanţă preşedinţială 

2.dosarul nr.  628/30/2020   – obiect: sechestru asigurător 

 

Indicativul completului de judecată: R2-CAMERA DE CONSILIU 

 1.dosarul nr.  11045/325/2014   – obiect: ajutor public  judiciar 

 

 

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.240/280 

Indicativul completului de judecată: R 1 

  

 1.dosarul nr. 3798/30/2019 – obiect: suspendare executare act administrativ 

2. dosarul nr.5245/30/2019– obiect: suspendare executare act administrativ 

 

Indicativul completului de judecată: F 11 

 1.dosarul nr. 340/59/2020    – obiect: custodie publică 
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 Indicativul completului de judecată: F 2 – sala 280 

 1.dosarul nr. 338/59/2020    – obiect: custodie publică 

 2.dosarul nr. 339/59/2020    – obiect: custodie publică 

 

Indicativul completului de judecată: F 17 – sala 280 

 1.dosarul nr. 342/59/2020    – obiect: custodie publică 

 

Secţia Penală  – Sala de judecată nr.280 

 

Indicativul completului de judecată: NP-NA8 ; 

 1.dosarul nr. 589/30/2019    – obiect: art. 228 CP 

2.dosarul nr. 1388/30/2019 – obiect: art. 189 CP 

3.dosarul nr. 2428/108/2019 – obiect: Lg. 87/1994, Lg. 241/2005 

4.dosarul nr.15741/55/2019 – art. 218 CP 

5. dosarul nr.4662/55/2020 – art. 278 CPP 

Indicativul completului de judecată: NP COCP8 

1.dosarul nr. 2904/108/2019/a1    – obiect: art. 347 CPP 

Indicativul completului de judecată: P NPI8 

1.dosarul nr. 214/59/2020    – obiect: strămutarea 

Indicativul completului de judecată: NP-NA3 

1. Dosarul nr.33980/325/2019/a3-obiect-verificare măsură preventivă - art. 

208 N.C.p.p. 

 

 

Indicativul completului de judecată: NP-NA6 

- dosarul nr. 145/59/2020    – obiect: art. 301 CP – contestație în anulare 


