CONTRACT DE SPONSORIZARE
Nr._____ /___________
I.

PĂRȚILE CONTRACTANTE

..............................................................., cu sediul în .................................................................
..........................................................................., CIF/CUI...........................................................,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.........................................,/ înființată prin
Înch. Civ. Nr. ............../................., având contul nr....................................................., deschis
la .............................................................., reprezentată
prin........................................................................, în calitate de sponsor
și
ASOCIAȚIA „ARCA-UN AJUTOR PENTRU TINE”, cu sediul în Timișoara, str. Martir
Mihai Apro, nr. 3, etaj mansardă, ap. 24, încăperea nr. 1, CIF 35244210, înființat prin Înch.
Civ. Nr. 11561/2015, cont în USD RO79BTRLUSDCRT0307507001 SWIFT: BTRLRO022,
deschis la Banca Transilvania, reprezentată prin președinte Cristian-Cornel Ardelian, în
calitate de beneficiar,
în conformitate cu prevederile legislaţiei româneşti privind sponsorizarea, stipulate în Legea
nr. 32/1994 precum şi cu prevederile Legii nr. 571/2003 cu modificările la zi (Codul Fiscal),
se încheie următorul contract.

II.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul prezentului contract constă în sponsorizarea beneficiarului cu suma de
…………………………
Suma urmează a fi utilizată pentru realizarea obiectivelor statutare ale asociației.

III.

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

1. Obligaţiile Beneficiarului
1.1. Beneficiarul se angajează să folosească suma de bani sponsorizată în scopul
menţionat la cap. „Obiectul contractului”.
2. Obligaţiile Sponsorului
2.1. Sponsorul se obligă să pună la dispoziţia beneficiarului suma precizată.

IV.

DURATA CONTRACTULUI

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării sale de către părțile contractante și este
valabil până la îndeplinirea obligațiilor de către ambele părți, respectiv până la data
de ......................... Contractul se poate prelungi prin act adițional semnat de Părți și care va
face parte integrantă din contract.
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V.

ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Clauze de încetare a contractului:
1. Acordul părților;
2. Ajungere la termen, dacă părțile nu hotărăsc în scris prelungirea acestuia;
3. Reziliere de drept dacă una din părți nu își îndeplinește obligațiile contractuale, le
îndeplinește necorespunzător sau cu întârziere, fără a fi necesară intervenția unei instanțe
judecătorești sau îndeplinirea unei alte formalități, partea în culpă fiind obligată la plata de
daune-interese stabilite de comun acord;
4. Prin denunțare unilaterală, în termen de 10 zile calendaristice de la notificarea în scris a
uneia dintre părți către cealaltă, fără ca partea ce denunță să fie obligată la plata vreunor
daune interese;
VI.

LITIGII

În cazul apariției unor litigii ocazionate cu derularea prezentului contract, ce nu se
soluționează pe cale amiabilă, acestea vor fi înaintate spre soluționare instanței judecătorești
competente, potrivit legislației române.
VII.

CLAUZE FINALE

1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile
contractante.
2. Prezentul contract reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre
acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
3. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, câte unul pentru fiecare
parte, astăzi........................................

SPONSOR

BENEFICIAR
ASOCIAȚIA „ARCA-UN AJUTOR PENTRU TINE”
Președinte Cristian-Cornel Ardelian
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