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      Seria CT /Nr……… Data……………….. 

 

 Încheiat între:  
 

1. CABINET DE AVOCAT HAHUI AURELIAN, înfiinţat prin Decizia Baroului Constanta nr. 1913 din 

11.12.2012, cu sediul în Constanta, str. Sarmisegetuza nr. 24, ap. 2, având Codul Fiscal nr. 31084443 şi Contul Bancar în lei  
nr. RO08BTRLRONCRT0201439801, deschis la Banca Transilvania – Sucursala Constanta, prin avocat Hahui Aurelian,  în 
calitate de titular, pe de o parte şi 
 
2. D-l………………..…….…………………………………………, cu domiciliul  in ……………....………………..………………………………, în calitate de 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….., pe de altă parte. 
 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi ale statutului 
profesiei de avocat, părţile convin: 
Art. 1: Obiectul contractului 
1.1. Obiectul contractului îl reprezintă: ………………………………………………………………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Art. 2: Onorariul 
2.1. Onorariul convenit este în cuantum de …………………….euro si se achita integral anticipat la semnarea contractului. 
Art. 3: Cheltuieli 
3.1. Cheltuielile sunt în cuantum de………………………………euro si se achita odata cu onorariul sau esalonat. 
3.2. Cheltuielile aferente activităţii sus-menţionate 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 către client cu titlu de onorariu şi cheltuieli 
aferente. 
4.2. Raporturile dintre părţi nu pot fi dovedite decât cu prezentul contract şi/sau în condiţiile prevăzute de Statutul 
profesiei de avocat. 
4.3. Faţă de terţi dovada prezentului contract se face prin împuternicire avocaţială. Prezentul contract nu poate fi adus la 
cunoştinţa terţilor decât cu acordul expres al părţilor. 
4.4. Clientul atestă exactitatea şi sinceritatea informaţiilor pe care le furnizează avocatului şi îşi exprimă acordul ca 
demersurile făcute de avocat să fie conforme informaţiilor pe care le-a furnizat. 
4.5. Executarea obligaţiilor asumate de forma de exercitare a profesiei se realizează de către avocaţii care îşi exercită 
profesia în cadrul acesteia. 
4.6. Neplata onorariului în cuantumul şi la termenele fixate potrivit art. 2, precum şi neachitarea contravalorii cheltuielilor 
efectuate potrivit art. 3 dau dreptul avocatului să procedeze la rezilierea de plin drept a prezentului contract fără nicio altă 
formalitate şi fără nicio altă procedură judiciară sau extrajudiciară. Prezentul pact comisoriu de gradul al IV-lea îşi produce 
efectele de la data scadenţei obligaţiei neexecutate. 
4.7. Toate litigiile privitoare la naşterea, modificarea, stingerea, interpretarea şi executarea prezentului contract pot fi 
supuse regulilor de arbitraj şi regulilor de procedură prevăzute de Lege şi de Statutul Profesiei de Avocat. 
Art. 5:  Alte clauze ...................................................................................................................................................................... 
Art. 6:  Locul şi data încheierii. Înregistrarea contractului 
Încheiat la Constanta, astăzi …………………………, în două exemplare, ambele părţi atestând că un exemplar a fost 
înmânat/comunicat clientului sau reprezentantului acestuia, iar un exemplar a fost păstrat de Cabinet.  
Contractul a fost înregistrat sub nr. …….….. din ……………………… în registrul de evidenţă a contractelor de asistenţă juridică. 
 

CABINET DE AVOCAT      CLIENT/REPREZENTANT, 

  Atest data, continutul actului si identitatea       Actul de identitate…………………………………. 
semnatarului prezentului contract prin avocat,       Semnatura …………………………………………….         

    HAHUI AURELIAN                                                         

Semnatura……………………………………………..    
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