
                            ANUNŢ IMPORTANT 

 

Conducerea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie aduce la cunoştinţa 

publicului interesat următoarele informaţii în legătură cu activitatea Secţiei de 

Contencios Administrativ şi Fiscal: 

 

În perspectiva mutării Secţiei de Contencios şi Fiscal a Înaltei Curţi de 

Casaţie şi Justiţie, în sediul secundar al ÎCCJ, situat în Bulevardul Octavian Goga 

nr.2, Tronson nr.I, sector 3.  

Începând cu data de 7 ianuarie 2019  

-  Şedinţele de judecată ale SCAF se vor desfăşura în imobilul din 

Bulevardul Octavian Goga nr. 2, Tronson nr. I, în zilele de marți - vineri, începând 

cu ora 9, în două săli de şedinţă situate la etajele 7 (sala nr.2) şi 8 (sala nr.1) ale 

imobilului. 

-  Activitatea de relaţii cu publicul se va desfăşura zilnic de luni până 

vineri, orele 8.30-12.30, în imobilul din Bulevardul Octavian Goga nr.2, Tronson 

nr. I, mezanin, camera nr.5 (partea dreaptă). 

Publicul va avea acces zilnic în imobilul din Bulevardul Octavian Goga 

nr.2, Tronson nr. I, începând cu ora 8.30, pe uşa de acces B, 

Pentru o perioadă limitată de timp activitatea de relaţii cu publicul a SCAF 

va continua să se desfăşoare, în paralel, de luni până vineri, orele 9.00 – 13.00, şi  

în imobilul din strada Batiştei nr.25, sector 2, mezanin, camera M1. 

Pentru orice informaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi prim-

grefierului Valentina Dumitra Popescu, camera M1, telefon 0732.119.619.  

Numerele de telefon, fax şi e-mail  ale Secţiei de contencios administrativ 

şi fiscal rămân valabile. 

 

Repere/Indicaţii:  

Harta – localizare sediu secundar SCAF: Bulevardul Octavian Goga 

nr.2, Tronson nr. I, sector 3,  

Harta – str. Batiştei nr.25, sector 2 (sediu ÎCCJ) – Bd. Octavian Goga 

nr. 2, sector 3 (sediu secundar SCAF) - trasee: auto, transport în 

comun, pietonal.  

 

Repere: Pasajul Mărăşesti (zona Piaţa Unirii), pe Splaiul Unirii.  

Din Piata Unirii se poate ajunge în cca. 10 min. de mers pe jos sau cu 

mijloacele de transport în comun (1 statie). 

 

Mijloace de transport: autobuzele 104, 116, 117, 123, 312, 313. 










