Contract de asistenta juridica

Încheiat între:
1. Denumirea formei de exercitare a profesiei XXXXXXXXX, înfiinţat prin Decizia Baroului
XXXXXXXXXXXX nr. XXXXXXXXXX, cu sediul în XXXXXXXXXX, prin avocat
XXXXXXXXXX, în calitate de xxxxxxxxxxxxxx pe de o parte,
şi
2. ORGANIZAȚIA NAȚIONALĂ CERCETAȘII ROMÂNIEI – FILIALA BRAȘOV
”VIRGIL ONIȚIU”, cu sediul în XXXXXXXXX, CUI XXXXXXXXX, reprezentată
legal de dl. XXXXXXXX, 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 convin:
ART. 1 - Obiectul contractului
1.1. Obiectul contractului reprezintă prestarea de către avocatul titular, a unor
servicii de asistenţă, consultanță și reprezentare juridică, în beneficiul Clientului
în vederea derulării de către acesta din urmă a proiectului intitulat ”Cooperarea
interinstituțională între mediul cercetășesc neguvernamental și mediul public între deziderat și realitate" pe perioada XXXXXXXXXXX.
1.1. Serviciile de asistenţă, consultanță şi reprezentare juridică constau în:
• Consultanță juridică, redactare, semnare cereri cu caracter juridic, formulare de
opinii juridice,
• Redactare, verificare contracte de achiziții de produse și servicii atribuite de către
Client, în calitate de Beneficiar privat, finanțate din fonduri europene,
• Consiliere în vederea implementării și derulării procedurii pentru atribuirea de
către Client, a contractelor de achiziții de produse și servicii finanțate din fonduri
europene.
1.2. Alte menţiuni:

ART. 2 - Onorariul
2.1. Onorariul convenit este în cuantum de: XXXXX de lei
2.2. Alte menţiuni cu privire la onorariu: Onorariul este fix, urmând a se achita în 4 tranșe
după cum urmează:
• Transa I, XXXXX lei până la data de XXXX;
• Transa II, XXXXX lei până la data de XXXX;
• Transa III, XXXXX lei până la data de XXXX;
• Transa IV, XXXXX lei până la data de XXXX.
ART. 3 - Cheltuieli
3.1. În situațiile în care pentru îndeplinirea obiectului contractului este necesară prezenţa
Avocatului la sediul Clientului sau/și în alte localităţi decât cea a sediului Clientului, se va
asigura transportul şi după caz cazarea, la nivelul baremurilor stabilite pentru angajații cu funcție
de conducere din cadrul organizației.

3.2. Cheltuielile aferente activităţii sus-menţionate vor fi suportate de client, separat de plata
onorariului.
3.3. Aceste cheltuieli vor putea fi avansate de Avocat ori avansate de către Client, Avocatului şi
decontate acestuia, ulterior în baza documentelor justificative.

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 conform 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 acestuia.
4.6. Neplata onorariului în cuantumul şi la termenele fixate potrivit art. 2 din contract, precum
şi neachitarea contravalorii cheltuielilor efectuate potrivit art. 3 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 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 rregulilor de procedură prevăzute de
lege şi de statutul profesiei de avocat.

ART. 5 - Alte clauze
Clientul îşi dă în mod expres acordul ca în caz de boală sau de lipsă din ţară a avocatului ales,
acestă să îsi poată realiza substituirea cu un alt avocat pentru îndeplinirea activităţilor din
prezentul contract.

ART. 6 - Locul şi data încheierii. Înregistrarea contractului

Încheiat la Brasov, în două exemplare, ambele părţi atestând că un exemplar original a fost
înmânat clientului său reprezentantului acestuia iar celălalt exemplar a fost păstrat de către
forma de exercitare a profesiei şi înregistrat sub nr.XXXXXX, din data XXXXXX .
PRESTATOR:

Semnătura,

BENEFICIAR:

Semnătura,

