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CAMERA NOTARILOR PUBLICI PLOIEȘTI          
NOTARI  PUBLICI             
SIMPOZIONUL 2          
           

SIMPOZION 
27-28 MAI 2016 

Cursurile se vor desfășura la  Hotel BEST din Ploiești, Bld. Republicii nr. 154 (cartier Albert) 
 

Nr. crt. Ziua Intervalul 
orar 

Disciplina/ 
Formator TEMA SIMPOZIONULUI 

1.  Vineri 
27 mai 2016 

13,30-15,00 
15,15-16,15 

(3 ore) 

Conf. univ. dr. 
Notar public 

Manuela Tăbăraș 

- Autentificarea contractelor de vânzare în baza procesului verbal de licitație în 
procedura insolovenței  și procedurii simplificate a falimentului. 
- Contractele speciale (vânzarea cu rezerva proprietății-pactul comisoriu-
contractul de întreținere-donația cu sarcină – primisiunea bilaterală de vânzare-
cumpărare). 
- Abuzul în serviciu. Conflictul  de interese. Împăcarea părților în procesul penal. 
Implicații în cadrul procedurilor notariale. Procedura scoaterii actelor din arhivă 
în cazul solicitării organelor de cercetare/urmărire penală/instanțe judecătorești. 
- Dezbateri: întrebări și răspunsuri cu privire la temele propuse de notarii publici 

2.  Vineri 
27 mai 2016 

17,00-18,30 
18,45-19,45 

(3 ore) 
Conf. univ. dr. av. 

Vasile Nemeș 

- Legea 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii 
obligațiilor asumate prin credite. Darea în plată, legea dării în plată. 
- Insolvența profesioniștilor. 
- Contractul de comodat/închiriere. 
- Contractul de tranzacție. Acordul de mediere. Hotărârea de expedient. 
- Dezbateri: întrebări și răspunsuri cu privire la temele propuse de notarii publici 
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3.  Sâmbătă 
28 mai 2016 

09,00-10,30 
10,45-12,15 

(4 ore) 
Notar public 

Daniela Negrilă 

- Elemente de drept succesoral și procedura succesorală notarială. 
- Dezbaterea succesiunii în cazul existenței unor testamente cuprinzând legate 
universale/cu titlu universal/cu titlu particular. 
- Dezbateri: întrebări și răspunsuri cu privire la temele propuse de notarii publici 

4.  Sâmbătă 
28 mai 2016 

13,00-14,30 
14,45-15,45 

(3 ore) 
Conf. univ. dr. 

Oana Ghiță 

- Transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor prin convenție 
matrimonială. Notarea locuinței de familie în Cartea Funciară 
- Convenția matrimonială 
- Regimurile matrimoniale convenționale 
- Dezbateri: întrebări și răspunsuri cu privire la temele propuse de notarii publici 
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