UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
BAROUL ARAD
CABINET IN DIVID UAL DE A V OCAT
ARDELEAN TEODORA RAMONA
Arad, str. Meţianu, nr. 2, ap. 2, jud. Arad,CIF 30947490
T elefon 0727363032 / email avardeleant@gmail.com

CONTRACT DE ASISTENŢĂ JURIDICĂ
Nr.16 data 31.03.20 I 7
Încheiat între:
1. Cabinetul individual de avocatură ARDELEAN TEODORA RAMONA,
înfiinţat prin decizia Baroului Arad nr. 28 din 20.11.2012, cu sediul oraş
Curtici, str. Revoluţiei, nr. 87, jud. Arad şi Birou de lucru în Arad, str.
Meţianu, nr. 2, ap. 2, jud. Arad, având codul fiscal nr. 30947490, prin avocat
Ardelean Teodora Ramona, în calitate de AVOCAT pe de o parte, şi
2. Clientul, Comuna Zabrani, prin primar ec.Toader Marian, cu sediul in
Zabrani, nr. 95, judeţul Arad, cui 3519216,tel/fax :0257457001, în calitate de
CLIENT, 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
convm:

Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Obiectul contractului îl reprezintă consultanţă, asistarea si reprezentarea
clientului in faţa instanţelor judecătoreşti si a altor autorităţi publice
locale din ţară şi străinătate în probleme juridice.
Art. 2. DURATA CONTRACTULUI
2.1. Prezentul contract se încheie începând cu data de Ol. 04.2017, urmând să
producă efecte de la data semnării lui.
2.2. Prezentul contract încetează să producă efecte la data de 31.12.2017.
2.3. Durata contractului se prelungeşte tacit, până la emiterea unei notificări din
partea achizitorului, cu maxim 3 luni pentru perioada 01.01.2018-31.03.2018,
dacă există finanţare pentru această destinaţie.
Art.3. - ONORARIUL
3.1. Onorariul este în cuantum de 3.000 lei/lună, fără T.V.A. ce vor fi achitaţi
prin virament cu respectarea prevederilor art. 36 din OUG nr. 34/2009
(perioada efectuării plăţilor de către instituţiile publice este de 24-31 a fiecărei
luni), în contul RO71INGB000099993328188 deschis la ING BANK.
Prestatorul nu este plătitor de T.V.A.
3.2. Preţul total convenit pentru perioada O 1.04.2017-31.12.2017 este de

27.000 lei fără TV A.
3.3. Serviciile pot fi suplimentate cu suma de 9.000 lei fără TV A, pentru
perioada 0l.01.2018-31.03.2018, dacă există finanţare pentru această destinaţie
în funcţie de necesitatea autorităţii contractante, conform art. 7 alin. (5) din
Legea nr.98/2016 cu modificările şi completările ulterioare.
3.4. Preţul este ferm în lei şi nu poate fi modificat.
3.5. Preţul dosarelor litigioase de o complexitate deosebită nu se încadrează în
valoarea prevăzută la pct. 3.1, preţul unnând a fi determinat în fiecare caz prin
acte adiţionale Ia prezentul contract.

Art.4. REGIMUL CHELTUIELILOR
Cheltuielile făcute de avocat pentru îndeplinirea activităţilor de asistenţă
juridică ce fac obiectul prezentului contract (cheltuieli de deplasare, telefon,
fax, taxe notariale etc.) vor fi suportate de către CLIENT. Acestea vor fi
achitate de către CLIENT pe măsura efectuării lor.
Art. 5. OBLIGAŢIILE AVOCATULUI
- Avocatul asigura reprezentarea intereselor beneficiarului în fata instantelor
competente sau a altor organe jurisdictionale, formuleaza si sustine apararile
necesare, semneaza actele procedurale si pune concluzii orale si scrise, in
conditiile Legii nr. 51 /1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de
avocat, ale statutului profesiei de avocat si a mandatului acordat.
- Avocatul are dreptul de a semna pentru beneficiar, acele acte procedurale
care nu implica formularea/modificarea pretentii1or, exprimarea pozitiei fata de
pretentiile formulate de catre reclamanti/petenti/intervenienti, respectiv
Avacatul nu are dreptul de a semna pentru beneficiar actele procedurale
asimilate/asimilabile prin natura cererilor de chemare in judecata,
intampinarilor, obiectiunilor la concluziile rapoartelor de expertiza.
- Avocatul are dreptul de a indica in îndeplinirea mandatului sau, ca sediu
procesual al beneficiarului, propriul sau sediu. Avocatul asigura prezenta la
termenele de judecata, doar la cererea expresa venita din partea beneficiarului.
Art. 6. OBLIGAŢIILE CLIENTULUI
CLIENTUL se obligă:
- să fumizeze corect, avocatului toate informaţiile cerute de acesta pentru
îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul prezentului contract;
- să plătească onorariul de avocat în cuantumul şi la termenele stabilite în
contract, precum şi toate cheltuielile menţionate la art. 4 din contract.
Art. 7. CONFIDENŢIALITATEA
2

A vacatul se obligă să păstreze confidenţialitatea şi secretul profesional cu
privire la activitatea şi la relaţiile comerciale ale clientului.
CLIENTUL este obligat să păstreze confidenţialitatea asupra onorariilor
percepute de AVOCAT şi asupra activităţii acestuia.
Art. 8. Clauze speciale
8.1. Prezentul contract este titlu executoriu cu privire la sumele datorate de
către clienf cu titlu de onorariu şi cheltuieli aferente.
8.2. Raporturile dintre părţi nu pot fi dovedite decât cu prezentul contract
şi/sau în condiţiile prevăzute de Statutul profesiei de avocat.
8.3. 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.
8.4. Clientul atestă exactitatea şi sinceritatea informaţiilor pe care le fumizează
avocatului şi îşi exprimă acordul ca demersurile făcute de avocat să fie
conform informaţiilor pe care le-a fumizat.
8.5. Executarea obligaţiilor asumate de forma de exercitare a profesiei se
realizează de către avocaţii care îşi exercită profesia în cadrul acestuia.
8.6. Neplata onorariului în cuantumul şi la termenele fixate potrivit art. 3 din
contract, precum şi neachitarea contravalorii cheltuielilor efectuate potrivit art.
4 din contract dau dreptul avocatului să procedeze la rezilierea de plin drept a
prezentului contract fără nici o altă formalitate şi fără nici o altă procedură
judiciară sau extrajudiciară. Prezentul pact comisoriu de gradul IV îşi produce
efectele de Ia data scadenţei obligaţiei neexecutate.
8.7. Toate litigiile privitoare la naşterea, modificarea, stingerea, interpretarea şi
executarea prezentului contract pot fi supuse regulilor de procedură prevăzute
de lege şi de statutul profesiei de avocat.
Art. 9. Locul şi data încheierii. Înregistrarea contractului
Încheiat la Arad, astazi 31.03.2017, în două exemplare, ambele părţi atestând
că exemplarul original a fost înmânat/comunicat clientului sau reprezentantului
acestuia iar copia a fost păstrată de către cabinetul individual de avocatura
ARDELEAN TEODORA RAMONA şi înregistrat sub nr. 16/31.03.2017 în
registrul de evidenţă a contractelor de asistenţă juridică.
Cabinet de avocatura
ARDELEAN TEODORA RAMONA

CLIENT,

COMUNA ZABRANI

Atest data, co ·nutui actului şi identitatea
semnatarului r, zentului contract
prin avocat, R ELEAN TEODORA
RAMONA

Semn�tura,
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