FORMULAR AACJ111 Sesizare
lasa liber pentru completarea numarului alocat de catre AACJ

SESIZARE

©

Asociatia pentru arbitraj de pe langa Baroul Cluj (AACJ)
Secretariatului Colegiului
O singura persoana fizica, completeaza fiecare rubrica a formularului, fara a se depasi spatiul alocat. Daca nu se cunoaste raspunsul,
sau nu este cazul ca rubrica sa fie completata, spatiul se lasa liber. Se completeaza ambele pagini. Instructiuni de completare
disponibile la www.aacj.eu.
PETENTUL intentioneaza rezolvarea litigiului pe calea arbitrajului si va inainteaza prezenta solicitare prin care va invita sa conveniti
asupra procedurii AACJ, prin orice modalitate permisa de lege si considerata de dumneavoastra ca fiind acceptabila.

1. PETENT.

SE INCRIU DATELE COMPLETE DE IDENTITATE ALE

PETENTULUI.

NUME/DENUMIRE. Mai jos, persoana care ridica pretentiile, cu numele si prenumele complet, sau denumirea.

ADRESA/SEDIUL. Mai jos, adresa completa a persoanei care ridica prententiile.

IDENTIFICARE PETENT. Mai jos datele de identificare. De ex.: Carte Identitate, date ANAF(CIF/CUI) sau Registrul Comertului.

REPREZENTANT. Mai jos, daca este cazul, numele si datele complete de identificare ale reprezentantul PETENTULUI, persoana care
semneaza si formularul.

2. ADVERSAR. SE INSCRIU DATELE CUNOSCUTE DE IDENTITATE ALE ADVERSARULUI / ADVERSARILOR.
NUME/DENUMIRE. Mai jos, persoana/ele fata de care se ridica pretentiile, cu numele si/sau prenumele complet. Apoi in dreptul acestora
inscrie adresa lor completa, impreuna cu datele de identificare, inclusiv identificarea fiscala / registrul comertului.

Daca este cazul bifeaza, continuare anexa si continua pe o pagina alba:
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3. PRETENTII. PETENTUL INAINTEAZA CATRE AACJ PREZENTA SESIZARE, CU SOLICITAREA DE INFORMARE A
PRETENTIILOR SI AVANTAJELOR PROCEDURII ARBITRAJULUI

PARTII ADVERSE, ASUPRA

AACJ..

Mai jos se inscriu pe scurt pretentiile.

Daca este cazul bifeaza, continuare anexa si continua pe o pagina alba:

4. MOTIVE SI DOVEZI

MAI JOS INSCRIU SUCCINT MOTIVELE SI DOVEZILE PE CARE SE SPRIJINA CEREREA.

NU SE VOR ATASA ACTELE

DOVEDITOARE.

Mai jos descrie pe scurt, motivele cererii

Mai jos se inscriu dovezile cererii:

Daca este cazul bifeaza, continuare anexa si continua pe o pagina alba:

SEMNATURA

SUB SANCTIUNILE FALSULUI IN DECLARATII, PRIN SEMNATURA DE MAI JOS, CONFIRM SI DECLAR CA SUNT UNICA PERSOANA CARE

A COMPLETAT, IAR APOI SEMNAT FORMULARUL, AM EXAMINAT IN TOTALITATE CONTINUTUL SAU, IAR INSCRIEREA CORESPUNDE CUNOSTINTELOR SI
CONVINGERILOR MELE, ESTE ADEVARATA, CORECTA SI COMPLETA.

FORMULARUL CUPRINDE DE ASEMENEA, INFORMATIILE RELEVANTE DE CARE

PETENTUL ARE CUNOSTINTA.

Mai jos se inscrie de mana (olograf) numele semnatarului cererii

data si locul

Mai jos semnatura

telefon disponibil

Cererea impreuna timbrele postale de expediere pe numele fiecarei parti adverse, se expediaza direct pe adresa postala a AACJ. Pentru
Romania, documentele se vor expedia folosind exclusiv serviciile oferite de Posta Româna.

Modalitatea recomandata de

expediere a documentelor. este prin intermediul serviciul Prioripost cu valoare declarata fixa, cu confirmare postala de primire.
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