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Informaţii generale 

Nr. unic (nr. format 

vechi) : 

6119/2/2020 

Data inregistrarii 30.10.2020 

Data ultimei 

modificari: 

23.09.2021 

Sectie: Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal 

Materie: Contencios administrativ şi fiscal 

Obiect: anulare act administrativ raport de evaluare nr. 39100/G/II/13.10.2020 

Stadiu procesual: Fond 
  

 

 

Părţi 

Nume Calitate parte 

NICULESCU MAGDALENA Reclamant 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU INTEGRITATE Pârât 
 

 

 

Şedinţe 

23.09.2021  

Ora estimata: 09:00 
Complet: 8-Completul 13 fond 

Tip solutie: Respinge cererea 

Solutia pe scurt: Respinge ca nefondată acţiunea. Cu recurs în 15 zile de la comunicare. În caz de 
exercitare a căii de atac, recursul se va depune la Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a 

Contencios administrativ şi fiscal. Pronunţată azi, 16.09.2021, în condiţiile art. 396 alin. 2 Cod 
procedură civilă, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. 

Document: Hotarâre    23.09.2021 

16.09.2021  

Ora estimata: 09:00 

Complet: 8-Completul 13 fond 
Tip solutie: Amână pronunţarea 

http://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx
http://portal.just.ro/2/SitePages/acasa_default.aspx
http://portal.just.ro/2/SitePages/dosar.aspx?id_inst=2&id_dosar=200000000388802#Informa%C5%A3ii_generale
http://portal.just.ro/2/SitePages/dosar.aspx?id_inst=2&id_dosar=200000000388802#P%C4%83r%C5%A3i
http://portal.just.ro/2/SitePages/dosar.aspx?id_inst=2&id_dosar=200000000388802#%C5%9Eedin%C5%A3e
http://portal.just.ro/2/SitePages/dosar.aspx?id_inst=2&id_dosar=200000000388802#cai%20atac
http://portal.just.ro/2/SitePages/dosar.aspx?id_inst=2&id_dosar=200000000388802#citare%20prin%20publicitate
http://portal.just.ro/2/SitePages/Dosare_Sedinta.aspx?id_sedinta=200000000362674&id_inst=2
http://portal.just.ro/2/SitePages/Dosare_Sedinta.aspx?id_sedinta=200000000361484&id_inst=2


Solutia pe scurt: Amână pronun?area la data de 23.09.2021. Pronunţată azi, 16.09.2021, în 

condiţiile art. 396 alin. 2 Cod procedură civilă, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin 
intermediul grefei instanţei. 

Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    16.09.2021 

02.09.2021  

Ora estimata: 12:00 

Complet: 8-Completul 13 fond 
Tip solutie: Amână pronunţarea 

Solutia pe scurt: Amână pronuntarea la data de 16.09.2021. pronuntată în sedinta publică astazi, 
02.09.2021. 

Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    02.09.2021 

26.05.2021  

Ora estimata: 09:00 

Complet: 8-Completul 13 fond 
Tip solutie: Termen preschimbat 

Solutia pe scurt: Termen preschimbat de la data de 26.05.2021 la data de 20.05.2021. 

Document:     

20.05.2021  

Ora estimata: 13:00 
Complet: 8-Completul 13 fond 

Tip solutie: Amână cauza 
Solutia pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 02.09.2021, în vederea comunicării către 

pârâtă a înscrisurilor depuse de reclamantă în şedinţă publică. 

Document: Încheiere de şedinţă    20.05.2021 

15.03.2021  

Ora estimata: 09:00 
Complet: 8-Camera de consiliu 13 fond 

Tip solutie: Termen preschimbat 

Solutia pe scurt: Preschimbă termenul din data de 26.05.2021, complet 13 fond, ora 09:00, la data 
de 20.05.2021,complet 13 fond, ora 12:00, pentru când vor fi citate părţile. Pronunţată prin 

punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 15.03.2021. 
Document: Încheiere de şedinţă    15.03.2021 

03.03.2021  

Ora estimata: 09:30 
Complet: 8-Completul 13 fond 

Tip solutie: Amână cauza 
Solutia pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 26.05.2021, în vederea adminsitrării probei 

testimoniale. 
Document: Încheiere de şedinţă    03.03.2021 

 

 

http://portal.just.ro/2/SitePages/Dosare_Sedinta.aspx?id_sedinta=200000000352038&id_inst=2
http://portal.just.ro/2/SitePages/Dosare_Sedinta.aspx?id_sedinta=200000000347250&id_inst=2
http://portal.just.ro/2/SitePages/Dosare_Sedinta.aspx?id_sedinta=200000000348677&id_inst=2
http://portal.just.ro/2/SitePages/Dosare_Sedinta.aspx?id_sedinta=200000000348745&id_inst=2
http://portal.just.ro/2/SitePages/Dosare_Sedinta.aspx?id_sedinta=200000000342261&id_inst=2

