FACULTATEA DE DREPT A UNIVERSITĂȚII „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI
INPPA – CENTRUL TERITORIAL IAȘI
în parteneriat cu

CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL IAȘI
BAROUL IAȘI
EDITURA HAMANGIU

Organizează conferința

EXECUTAREA SILITĂ
ÎN PRACTICĂ
ediția a IV-a

VINERI, 24 MAI 2019 (orele 09,00-15,30)
Amfiteatrul Paul Demetrescu, Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Conferință acreditată de INPPA cu 7 puncte de pregătire profesională.

Vă invităm să participați la o conferință interactivă, adresată tuturor celor preocupați de problemele pe
care le ridică în practică procedura executării silite. Vor fi abordate subiecte şi probleme propuse de
intervenienți și de participanți.
Speakerii conferinței sunt practicieni recunoscuți, precum și profesori și autori de lucrări în materia
executării silite.
Moderatorul conferinței:
Lector univ. dr. Nicolae Horia ȚIȚ, Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din
Iași, avocat în Baroul Iași și director al INPPA – Centrul teritorial Iași
Câteva observații privind dezlegarea chestiunilor de drept în materia executării silite.
Experți invitați (ordine alfabetică):
Avocat Dana BIVOL, Baroul București
Executarea daunelor cominatorii, acordate pentru obligații de a face conform legislației anterioare,
în lumina noilor reglementări.
Judecător George Alexandru LAZĂR, Judecătoria Sectorului 4 București
Executorialitatea contractelor încheiate la distanță. Dificultăți în procedura de încuviințare a
executării silite.
Avocat dr. Șerban MIRCIOIU, Baroul Cluj
Cheltuielile de executare și cheltuielile de judecată în cadrul procedurii eliberării și distribuirii
sumelor realizate prin urmărirea silită.
Conf. univ. dr. Mirela STANCU, Facultatea de Drept a Universității din București, Judecător la Tribunalul
București, secția a III-a civilă
Probleme practice privind întoarcerea executării silite.
Judecător Roxana STANCIU, Tribunalul București, secția a IV-a civilă
Probleme practice privind poprirea.

Taxa de participare – 200 lei (inclusiv TVA) și include:
• accesul la lucrările conferinței;
• mapa cu materialele de conferință;
• coffee-break-uri.
Plata se face în contul RO94 UGBI 0000 4220 1208 6RON, deschis la Garanti Bank – Agenția 13
Septembrie, S.C. Editura Hamangiu S.R.L. (J40/4082/2006; CIF RO18469418). Înscrierea se poate face, în
limita locurilor disponibile, până pe data de 21 mai 2019.
Reducere 10% – pentru doi sau mai mulți participanți din cadrul aceleiași organizații.
Reducere 50% – pentru stagiari.
Participarea este gratuită pentru studenții și cadrele didactice de la Facultatea de Drept din cadrul
Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, dar condiționată de completarea formularului de
înregistrare.
*reducerile nu se cumulează;

Detalii și înscrieri:
Pentru detalii și înregistrarea la conferință vă rugăm să
www.conferinte.hamangiu.ro și completați formularul de înregistrare.
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Conferinței

Ne puteți contacta la: Email: conferinte@hamangiu.ro; Telefon: 021-336.04.43; 031-805.80.20.
Invităm participanții la conferință să pună în discuție orice subiecte și probleme de interes. Așteptăm
propunerile dumneavoastră pe adresa conferinte@hamangiu.ro.
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