
ANEXA I

CERERE DE NOTIFICARE SAU DE COMUNICARE A ACTELOR

[Articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind notificarea sau
comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (1)]

Număr de referință:

1. AGENȚIA DE TRANSMITERE

1.1. Denumire:

1.2. Adresă:

1.2.1. Stradă și număr/C.P.:

1.2.2. Localitate și cod poștal:

1.2.3. Țara:

1.3. Tel.:

1.4. Fax (*):

1.5. E-mail (*):

2. AGENȚIA DE PRIMIRE

2.1. Denumire:

2.2. Adresă:

2.2.1. Stradă și număr/C.P.:

2.2.2. Localitate și cod poștal:

2.2.3. Țara:

2.3. Tel.:

2.4. Fax (*):

2.5. E-mail (*):

3. RECLAMANT

3.1. Nume:
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(1) JO L 324, 10.12.2007, p. 79.

(*) Element facultativ.



3.2. Adresă:

3.2.1. Stradă și număr/C.P.:

3.2.2. Localitate și cod poștal:

3.2.3. Țara:

3.3. Tel. (*):

3.4. Fax (*):

3.5. E-mail (*):

4. DESTINATAR

4.1. Nume:

4.2. Adresă:

4.2.1. Stradă și număr/C.P.:

4.2.2. Localitate și cod poștal:

4.2.3. Țara:

4.3. Tel. (*):

4.4. Fax (*):

4.5. E-mail (*):

4.6. Număr de identificare/numărul de securitate socială/codul societății/sau echivalent (*):

5. MODALITATEA DE NOTIFICARE SAU DE COMUNICARE

5.1. În conformitate cu legislația statului membru de destinație

5.2. Prin următoarea metodă specială:

5.2.1. În cazul în care această metodă este incompatibilă cu dreptul statului membru de destinație, actul (actele) trebuie notificat(e) sau comunicat(e) în
conformitate cu dreptul respectivului stat membru:

5.2.1.1. da

5.2.1.2. Nu

6. ACT DE NOTIFICAT SAU DE COMUNICAT
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6.1. Natura actului

6.1.1. Judiciar

6.1.1.1. citație

6.1.1.2. hotărâre judecătorească

6.1.1.3. cale de atac

6.1.1.4. altele

6.1.2. extrajudiciar

6.2. Data sau termenul după care notificarea sau comunicarea nu mai este necesară (*):

(ziua) (luna) (anul)

6.3. Limba actului:

6.3.1. original (BG, ES, CS, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV, altele):

6.3.2. traducere (*) (BG, ES, CS, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV, altele):

6.4. Număr de documente anexate:

7. O COPIE A ACTULUI TREBUIE RETURNATĂ CU CERTIFICATUL DE NOTIFICARE SAU DE COMUNICARE [articolul 4 alineatul (5) din
Regulamentul (CE) nr. 1393/2007]

7.1. Da (în acest caz, trimiteţi două copii ale documentului care trebuie notificat)

7.2. Nu

1. În conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 vi se solicită să luați toate măsurile necesare pentru notificarea sau
comunicarea actului cât mai curând posibil și, în orice caz, în termen de o lună de la primire. Dacă nu este posibil să efectuați notificarea sau
comunicarea în termen de o lună de la primire, trebuie să informați această autoritate, precizând aceasta la punctul 13 din certificatul de notificare sau
comunicare a actelor.

2. În cazul în care nu puteți îndeplini această cerință de notificare sau de comunicare pe baza informațiilor sau a actelor transmise, în conformitate cu
articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 vi se solicită să contactați această autoritate prin cele mai rapide mijloace posibile pentru a
obține informațiile sau actul lipsă.

Întocmită la:

Data:

Semnătura şi/sau ştampila:
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