CONTRACT DE SPONSORIZARE
NR. ... încheiat azi...

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. ..., persoană juridică română, cu sediul în localitatea..., Str. ... nr..., Bl... , Ap ..., Jud. ...
inregistrata la Reg.Com. sub nr. ..., avand cont curent nr.... deschis la banca..., cod unic de
inregistrare nr. ..., e-mail:... prin reprezentantul sau legal dl.... Administrator, în calitate de
SPONSOR
si
1.2. Asociatia ,, CU CĂRŢILE PE ULIŢĂ”, cu sediul fiscal in Jud. Teleorman, sat Scrioastea,
Comuna Scrioastea, Str. Principala nr. 709, având cod fiscal 41987430, având codul IBAN
RO22RZBR0000060021495391 deschis la Raiffeisen Bank SA, este înscrisă în Registrul
entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale - nr. INTERNT - 195707620
- 2019, este înscrisă în Registrul special al asociațiilor și fundațiilor, prin decizia Judecătoriei
Roșiori de Vede, Încheiere nr. 2811, 05.11.2019, este reprezentată legal de către Voicu Relu președinte, în calitate de BENEFICIAR
2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Sponsorul se angajează să contribuie financiar, printr-o sponsorizare, la cheltuielile legate de
activitatea Beneficiarului, respectiv promovarea educatiei, artei si culturii in randurile copiilor
din Comuna Scrioastea , Judetul Teleorman și, în ansamblu, din România.
3. VALOAREA CONTRACTULUI
3.1. În scopul prevăzut la Art.2., Sponsorul va pune la dispoziţie Beneficiarului suma de ...
RON.
3.2. Suma care face obiectul sponsorizări se va plăti în contul Beneficiarului
RO22RZBR0000060021495391 deschis la Raiffeisen Bank SA până la data ... .
4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
4.1. Sponsorul are următoarele drepturi:
- să aducă la cunoştinţa publicului sponsorizarea

- să plătească cu anticipaţie sumele stabilite in prezentul contract, fără nici o restricţie - să
solicite Beneficiarului detalii si documente justificative pentru utilizarea sumelor
sponsorizate, in scopul prevăzut in prezentul contract.
4.2. Sponsorul are următoarele obligaţii :
- să pună la dispoziţia beneficiarului suma stipulată în prezentul act la termenele şi in
condiţiile stabilite
- să nu lezeze, direct sau indirect, activitatea sponsorizată
4.3. Beneficiarul are următoarele drepturi:
- să încaseze sumele la termenele stabilite in prezentul contract - să folosească sumele
primite după cum consideră necesar, cu respectarea clauzelor contractuale si in conformitate
cu obiectul de activitate al Asociatiei „Cu cartile pe ulita”.
4.4. Beneficiarul are următoarele obligaţii :
- să utilizeze suma primită ca şi sponsorizare pentru desfăşurarea activităţilor sale menţionate
in prezentul contract si in conformitate cu obiectul de activitate al Asociatiei „Cu cartile pe
ulita”. - să prezinte, la cererea sponsorului, detalii si documentele justificative pentru
utilizarea sumelor primite in temeiul prezentului contract.
- să păstreze confidenţialitatea faţă de terţi in legătură cu prezentul contract.
5. DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract este valabil pe perioada necesara finalizarii activitatilor stabilite prin
obiectul contractului.
6. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Încetarea contractului poate fi realizată prin acordul scris al ambelor părţi sau in următoarele
cazuri:
- în cazul când realizarea obiectului contractului a devenit imposibilă;
- când este reziliat pentru neexecutare;
- în caz de reorganizare sau faliment a sponsorului
7. FORŢA MAJORĂ

Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau totale a
obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Prin forţa majoră se înţelege un eveniment
independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea
contractului şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate.
8. LITIGII
8.1. Părţile au convenit ca oricare neînţelegeri privind validitatea prezentului contract sau
rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale
amiabilă de reprezentanţii lor.
8.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa
instanţelor judecătoreşti competente material si teritorial.
9. CLAUZE FINALE
Modificarea prezentului contract se poate face prin acte adiţionale încheiate între părţile
contractante.
Notificări se fac la adresele: contact@cucartilepeulita.ro (Beneficiar), respectiv:
………………………………………...... (Sponsor).
Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice alte înţelegeri verbale dintre
acestea, anterioare sau ulterioare încheierii lui.
Prezentul contract s-a semnat în 2 (două) exemplare, azi ..., câte unul pentru fiecare parte
contractanta.
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