STAGIUL DE PREGĂTIRE TEORETICĂ
NOTARI STAGIARI

ORAR
Cursurile se vor desfășura în sala ROMA, etaj 4
Nr.
crt.
1.

Săptămâna 7
17-21 iunie
2019
Luni
17 iunie 2019

Intervalul
orar

Disciplina/
Formator

TEMA CURSULUI
LIBER SĂRBĂTOAREA RUSALIIOR

2.

Marți
18 iunie 2019

9,00-10,30
10,45-12,15
(4 ore)

3.

Miercuri
19 iunie 2019

9,00-10,30
10,45-12,15
(4 ore)

Norme conflictuale și de competență internațională în materia dreptului
familiei (I) Căsătoria și regimurile matrimoniale
 Legea aplicabilă efectelor personale și patrimoniale ale căsătoriei.Conflictul
mobil de legi privind efectele patrimoniale ale căsătoriei
Drept international privat și
 Convenţia de la Haga din 14 martie 1978 privind legea aplicabilă regimurilor
elemente de drept privat al
matrimoniale
Uniunii Europene
 Regulamentul (UE) 2016/1103 al Consiliului din 24 iunie 2016 de punere în
aplicare a unei cooperări consolidate în domeniul competenței, al legii
Notar public
aplicabile și al recunoașterii și executării hotărârilor judecătorești în materia
Ioana Olaru
regimurilor matrimoniale;Regulamentul (UE) 2016/1104 al Consiliului din 24
iunie 2016 de punere în aplicare a unei cooperări consolidate în domeniul
competenței, al legii aplicabile și al recunoașterii și executării hotărârilor
judecătorești în materia efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate
Noţiunea, structura şi obiectul cărţilor funciare
1. Noțiunea și caracteristicile cărții funciare
1.1. Definiţie şi terminologie
Cadastru și publicitate
1.2. Caracteristicile generale ale cărţii funciare
imobiliară
2. Structura cărții funciare
2.1. Cuprinsul cărţii funciare
Notar public dr. Ion Marin
2.2 Documentele care întregesc cartea funciară
2. Obiectul cărții funciare
Obiectul material
Obiectul juridic
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4.

Joi
20 iunie 2019

9,30-11,00
11,15-12,45
13,15-14,45
(6 ore)

Legislaţie civilă și
notarială; proceduri
notariale; managementul
şi organizarea internă a
biroului notarial. Activități
aplicate
Director juridic
Doina Dunca
Notar public Laura Badiu

5.

Vineri
21 iunie 2019

9,00

 Modalităţile juridice ale dreptului de proprietate privată : proprietatea comună.
Noţiuni generale
 Coproprietatea comună obişnuită. Drepturile şi obligaţiile coproprietarilor :
regimul actelor de administrare şi de dispoziţie. Încetarea coproprietăţii
obişnuite
 Coproprietatea forţată. Cazurile de coproprietate forţată. Părţile comune din
imobilele cu mai multe apartamente
 Noţiuni generale privind proprietatea devălmaşă
 Aspecte privind publicitatea imobiliară a modalităţilor dreptului de proprietate
 Aplicații practice
TESTARE PENTRU MODULUL DE PREGĂTIRE PRACTICĂ
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