CERERE INSCRIERE ARBITRU
ASOCIATIA PENTRU ARBITRAJ DE PE LANGA BAROUL CLUJ
(AACJ)

Secretariatului COLEGIULUI,
(secretariat@aacj.eu)
Solicit inscrierea in listele de arbitrii AACJ, cu urmatoarele date de identificare:
1.NUMELE COMPLET

(în câmpul de mai sus, se înscrie numele complet )

2.CNP

(în câmpul de mai sus, se înscrie codul numeric personal  CNP)

3.DOMICILIU CONFORM ACT DE IDENTITATE

(în câmpul de mai sus, se înscrie domiciliul din actul de identitate)

4. ACT DE IDENTITATE

(în câmpul de mai sus, se înscriu datele actului de identitate: tip (CI sau BI), seria, numarul)

5.Data primirii in profesia de avocat

(în câmpul de mai sus, se înscrie data primirii in profesia de avocat)

6. Data intrarii in UNAR  Baroul Cluj

(în câmpul de mai sus, se înscrie data intrarii in UNAR  Baroul Cluj)

7. DATE CONTACT:

( telefon/fax/emai 1/email 2/ adresa postala de contact, daca difera de cea declarata ca fiind de domiciliu, alte date.)

8. DECLARATIE
Declar ca aceste date de contact sunt corecte si precise.
In termen de 24 de ore, voi anunta secretariatul AACJ asupra oricarei schimbari a datelor mele de contact.
Sunt de acord ca, utilizand aceste date de contact, orice procedura va fi valabil indeplinita fata de mine.
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10. ALTE MENTIUNI SI DECLARATII
(bifati fiecare casuta, daca va exprimati acordul cu cele inscrise in acel paragraf)

10.1 Am rememorat 544 COD PROCEDURA CIVILA care stabileste faptul ca,
organizarea arbitrajului se face sub rezerva respectarii ordinii publice si a bunelor
moravuri, precum si a dispozitiilor imperative ale legii.

10.2 Sunt în posesia REGULAMENTELOR de arbitraj ale AACJ, care stabilesc normele
privind constituirea tribunalului arbitral, numirea, revocarea si inlocuirea arbitrilor,
termenul si locul arbitrajului, normele de procedura pe care tribunalul arbitral
trebuie sa le urmeze în judecarea litigiului, inclusiv eventuale proceduri
prealabile de solutionare a litigiului, repartizarea între parti a cheltuielilor arbitrale
si, in general, orice alte norme privind buna desfasurare a arbitrajului stabilite de
institutia de arbitraj la care înteleg sa fiu înscris pe listele de arbitrii.

10.3 Am rememorat dispozitiile 553 COD PROCEDURA CIVILA, care stabilesc ca
incheierea conventiei arbitrale exclude, pentru litigiul care face obiectul ei, competenta
instantelor judecatoresti si înteleg sa depun toata competenata profesionala, pentru
rezolvarea echitabila si conforma dispozitiilor legale in vigoare a diferendului pe care il
accept in mod expres la arbitraj.

10.4 Am rememorat dispozitiile 78.1.d COD FISCAL privind definirea veniturilor din
alte surse, care stabilesc faptul ca în aceasta categorie se includ veniturile primite de
persoanele fizice reprezentând onorarii din activitatea de arbitraj, fara a fi limitate la
arbitrajul numit ”comercial” si de asemenea dispozitiile 79.1 si 79.2 COD FISCAL care
stabilesc ca acest impozit pe venit se calculeaza prin retinere la sursa la momentul platii
veniturilor de catre AACJ, prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului brut, iar
impozitul astfel calculat si retinut reprezinta impozitul final pentru activitatea de
arbitraj.

10.5 Declar ca am capacitate deplina de exercitiu si îndeplinesc toate cerintele
stabilite de REGULAMENTUL de arbitraj al AACJ, fiind si avocat înscris în Baroul Cluj cu
o vechime in profesie de peste 15 ani.
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