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Obligaţie de întreţinere. Muncă în străinătate. Calcularea obligaţiei  în situaţia în care 
cel obligat nu este încadrat cu contract de muncă în străinătate şi realizează venituri 
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Carte funciară. Notarea, din oficiu, în cartea funciară, a unei situaţii de fapt cu privire 

la imobil. Suprapunere imobile (Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IX-a civilă şi pentru 
cauze privind proprietatea intelectuală, decizia civilă nr. 80 din 24 februarie 2011) /24 

Carte funciară. Intabularea dreptului de proprietate dobândit prin expropriere (Curtea 
de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, decizia nr. 528 din 10 mai 2011) /27 

Carte funciară. Contestaţie formulată în baza Legii nr. 10/2001. Notare proces (Curtea 
de Apel Timişoara, secţia civilă, decizia nr. 349 din 5 aprilie 2011) /30 

Carte funciară. Caracterul contencios sau necontencios al plângerii întemeiate pe 
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