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CAMERA NOTARILOR PUBLICI PLOIEȘTI            
NOTARI  PUBLICI                

SIMPOZION 
12-13 MAI 2017 

Cursurile se vor desfășura la Hotel Central, Bd. Republicii, nr. 1, Ploiești, jud. Prahova 
 

Nr. crt. Ziua 
Intervalul 

orar 
Disciplina/ 
Formator 

TEMA SIMPOZIONULUI 

1.  
Vineri 

12 mai 2017 

12,00-13,30 
14,00-15,30 

(4 ore) 

Atelier de drept fiscal  
Lect. univ. dr. 

Cosmin Costaș 

Probleme curente în practica fiscală: 
- Modalitatea de stabilire a impozitului prevăzut în art. 33 din Codul fiscal: cum 
se interpretează sintagma ”deducere de 450.000 lei / tranzacție”; 
- Persoane fizice plătitoare de T.V.A. în calitate de constructori încadrate în 
această categorie de Codul fiscal/Impozitul plătit la transferul proprietății sau 
impozit pe profit? 
- Taxarea inversă– tranzacții între persoane juridice sau între persoane fizice 
plătitoare de T.V.A. și persoane juridice. 

2.  
Vineri 

12 mai 2017 
15,45-17,15 

(2 ore) 

- Mihaela Drăgoiu Șef serviciu Direcția de Supraveghere și Control - Prevererile Legii 656/2002 – modul 
de aplicare 
- Petre Georgeta Analist financiar, Compartiment Sancțiuni Internaționale și Finanțarea Terorismului - 
Sistemul de luptă împotriva spălării banilor 
- Dezbateri: întrebări și răspunsuri 

3.  
Sâmbătă 

13 mai 2017 

09,00-10,30 
10,40-12,10 

(4 ore) 

Lector univ. dr. 
Sergiu Golub 

- Înstrăinarea bunurilor destinate desfășurarii activităților economice de către 
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale; 
-"Patrimoniul de afectațiune". Noțiune. Regim juridic. Tipologii. Probleme; 
- Reprezentarea legală și convențională a unei societăți cu personalitate 
juridică. Elemente de extraneitate. Procura. Cadru juridic. Probleme; 
- Spețe concrete întâlnite în practica notarială 
- Dezbateri: întrebări și răspunsuri cu privire la temele propuse de notarii 
publici 
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4.  
Sâmbătă 

13 mai 2017 
13,00-14,30 

(2 ore) 
Director adjunct INR 

Cătălin Bădin 

- Publicitate imobiliară 
- Spețe concrete întâlnite în practica notarială 
- Dezbateri: întrebări și răspunsuri cu privire la temele propuse de notarii 
publici 
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