Uniunea Nationala a Barourilor din România
Anexa nr.I la Statutul profesiei de avocat
Baroul CLUJ
CONTRACT DE ASISTENTA JURIDICA
Nr.
Data
(se va completa de avocat)
Partile:
1. Denumirea formei de exercitare a profesiei: Cabinet de Avocat Claudiu-Octavian Ulici înfiintat prin decizia
Baroului Cluj nr. 399/TA/09.07.1998 cu sediul în Cluj-Napoca B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 76 ap.1 judetul
Cluj, având codul fiscal nr. 21298393, fara cont bancar declarat in acest contract, prin avocat avocat titular
pe de o parte si
2.
cu domiciliul/sediul în
alte date CUI/cont
în calitate de
(client, reprezentant, grad de rudenie, sot etc.)
pe de alta parte. În
conformitate cu prevederile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat si ale
statutului profesiei de avocat, partile convin:
Art. 1. — Obiectul contractului
1.1. Obiectul contractului îl reprezinta:
(se va completa de avocat).
Art. 2. — Onorariul
2.1. Onorariul convenit este în cuantum de :
(se va completa de avocat).
2.2. Alte mentiuni cu privire la onorariu : __se achita prin Western Union la Banca Transilvania_________.
Art. 3. — Cheltuieli
3.1. Cheltuielile sunt în cuantum de
3.2. Cheltuielile aferente activitatii sus-mentionate vor fi suportate de client, separat de plata onorariului.
Art. 4. — Clauze speciale
4.1. Prezentul contract este titlu executoriu cu privire la sumele datorate de catre client cu titlu de onorariu
si cheltuieli aferente.
4.2. Raporturile dintre parti nu pot fi dovedite decât cu prezentul contract si/sau în conditiile prevazute de
Statutul profesiei de avocat.
4.3. Fata de terti dovada prezentului contract se face prin împuternicire avocatiala. Prezentul contract nu
poate fi adus la cunostinta tertilor decât cu acordul expres al parTilor.
4.4. Clientul atesta exactitatea si sinceritatea informatiilor pe care le furnizeaza avocatului si îsi exprima
acordul ca demersurile facute de avocat sa fie conform informatiilor pe care le-a furnizat.
4.5. Executarea obligatiilor asumate de forma de exercitare a profesiei se realizeaza de catre avocatii care îsi
exercita profesia în cadrul acestuia, sau de colaboratori.
4.6. Neplata onorariului în cuantumul si la termenele fixate potrivit art. 2 din contract, precum si neachitarea
contravalorii cheltuielilor efectuate potrivit art. 3 din contract dau dreptul avocatului sa procedeze la
rezilierea de plin drept a prezentului contract fara nici o alta formalitate, sau punere în întârziere si fara nici
o alta procedura judiciara sau extrajudiciara. Prezentul pact promisoriu de gradul IV îsi produce efectele de la
data scadentei obligatiei neexecutate.
4.7. Toate litigiile privitoare la nasterea, modificarea, stingerea, interpretarea si executarea prezentului
contract vor fi supuse regulilor de arbitraj si regulilor de procedura prevazute de lege si de statutul profesiei.
Art. 5. — Alte clauze:
Art. 6. – Locul si data încheierii. Înregistrarea contractului
Încheiat la distanta, prin corespondenta
(modalitatea încheierii este cea
comunicata de cabinetul de avocat), astazi data receptionarii contractului de catre cabinetul de avocat,
ambele parti atestând ca se afla în posesia unei copii. Contractul a fost înregistrat sub nr. si data de mai sus
în registrul de evidenta al contractelor de asistenta juridica.
(Semnatura avocat si client valabile prin corespondenta, fara urme olografe in inscris, conform acord).

