
Competenţa Secţiei I civilă 

 

Tribunalul Alba soluţionează cauze : 

În prima instanţă: 

a) în materie de asigurări sociale 

- contestaţii împotriva deciziilor de pensionare emise de casa judeţeană de pensii; 

- contestaţii la executare împotriva deciziilor de debit emise de casa judeţeană de pensii 

- cereri având ca obiect alte drepturi de asigurări sociale 

b) în materie de litigii de muncă 

- contestaţii împotriva deciziilor emise de angajator pentru modificarea/suspendare/încetarea raportului de 

muncă; 

- contestaţii împotriva deciziilor de sancţionare emise de angajator; 

- acţiuni având ca obiect despăgubiri întemeiate pe răspunderea patrimonială a angajatorului/angajatului; 

c) în materie de drept civil  

- cereri evaluabile în bani, în valoare de peste 200.000 lei, când părţile nu au calitatea de profesionişti; 

- cereri privind dobândirea personalităţii juridice a federaţiilor/confederaţie sindicală /modificare statut 

federaţie/confederaţie sindicală – Legea nr. 62/2011 a dialogului social; 

- cereri privind constatarea condiţiilor de reprezentativitate a federaţiilor/confederaţiilor sindicale – Legea 

nr. 62/2011 a dialogului social; 

- dobândire personalitate juridică federaţii; 

- cereri în materia proprietăţii intelectuale; 

- cereri de exequator – recunoaşterea efectelor hotărârilor străine; 

- cereri în materie electorală  

d) în materie de minori şi familie 

- cereri privind măsurile de ocrotire specială reglementate de Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului; 

- cereri privind adopţia a căror procedură este reglementată de Legea nr. 273/2004 privind procedura 

adopţiei 

şi alte cereri care nu sunt date prin lege în competenţa altor instanţe. 

Ca instanţă de apel: 

a) în materie de litigii de muncă : - cereri de apel împotriva hotărârilor judecătoreşti pronunţate de 

judecătoriile arondate în litigii având ca obiect acordarea/sistarea indemnizaţiei de şomaj 

b) în materie de drept civil : cereri de apel împotriva hotărârilor judecătoreşti pronunţate de judecătoriile 

arondate în primă instanţă  în litigii având ca obiect: 

- cereri date de Codul civil în competenţa instanţei de tutelă şi de familie; 

- cereri având ca obiect administrarea clădirilor cu mai multe etaje, apartamente sau spaţii 

aflate în proprietatea exclusivă a unor persoane diferite, precum şi cele privind raporturile 

juridice stabilite de asociaţiile de proprietari cu alte persoane fizice sau persoane juridice 

după caz; 

- cereri de evacuare 

- cereri referitoare la zidurile şi şanţurile comune, distanţa construcţiilor şi plantaţiilor, 

dreptul de trecere, precum şi la orice servituţi sau alte limitări ale dreptului de proprietate 

prevăzute de lege, stabilite de părţi ori instituite pe cale judecătorească 

- cereri privitoare la strămutarea de hotare şi cereri de grăniţuire; 

- cereri posesorii; 

- cereri privind obligaţii de a face sau de a nu face neevaluabile în bani, indiferent de izvorul 

lor contractual sau extra contractual, cu excepţia celor date de lege în competenţa altor 

instanţe; 

- cereri de declarare judecătorească a morţii unei persoane; 

- cereri de împărţeală judiciară, indiferent de valoare; 

- cereri în materie de moştenire, indiferent de valoare; 

- cereri privind uzucapiunea, indiferent de valoare; 

- cereri în materia fondului funciar; 



- orice alte cereri evaluabile în bani, în valoare de până la 200.000 lei, când părţile nu au 

calitate de profesionişti; 

- dobândire personalitate juridică sindicat/modificare statut sindicat – Legea nr. 62/2011 a 

dialogului social; 

- dobândire personalitate juridică asociaţii şi fundaţii – O:G. nr. 26/2000 cu privire la 

asociaţii şi fundaţii; 

toate cererile care nu sunt date prin lege in competenţa altor instanţe; 

 

    Ca instanţe de recurs:  recursurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii, care, 

potrivit legii, nu sunt supuse apelului şi în orice alte cazuri expres prevăzute de lege; 
 (la 21-12-2018 Punctul 3. din Articolul 95 , Secţiunea 1 , Capitolul I , Titlul III , Cartea I  a fost modificat de Punctul 10, 

Articolul I din LEGEA nr. 310 din 17 decembrie 2018, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1074 din 18 decembrie 2018)  

  

  şi orice alte cereri date prin lege în competenţa lor. 

 


