CONTRACT DE SPONSORIZARE
NR. ...../..............

Între
ASOCIAȚIA PREMATURILOR, cu sediul social in Str. G. Puccini nr 8A et 4, cam 4, sect 2, cod
postal 020191, CIF: 38279060, inregistrata in Registrul National al Asociatiilor si
Fundatiilor 132/26.09.2017,cont bancar RON RO68BTRLRONCRT0411176001,deschis la
Banca Transilvania, sucursala Pantelimon, , Bucuresti, reprezentata legal de Diana Ileana
Gamulescu (tel. 0737933511 si e-mail diana.gamulescu@asociatiaprematurilor.ro), in calitate
de Presedinte, denumită in continuare BENEFICIAR
şi
SC
………………………………………….
SRL,
cu
sediul
în ……………….,
str ......................., nr ……….., bl……..et…....ap….. înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului
sub nr. ………………………….,CUI …………………, reprezentată de …………………………….
cu funcţia de ADMINISTRATOR, denumită în continuare SPONSOR,
Conform Codului Fiscal și Legii nr. 32/1994, privind sponsorizarea, cu modificările și
completările ulterioare , s-a convenit încheierea prezentului contract de sponsorizare.
I.

OBIECTULCONTRACTULUI

1.1. Obiectul contractului îl constituie oferirea de către SPONSOR a sumei de ...........................,
sumă care va fi folosită în cadrul proiectelor derulate de către Asociația Prematurilor.
II. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
2.1. SPONSORUL:
Se obligă să vireze suma de bani prevăzută la punctul 1.1.al prezentului contract, prin transfer
bancar in contul BENEFICIARULUI nr. RO68BTRLRONCRT0411176001(RON), deschis la
Banca Transilvania, sucursala Pantelimon, pana la data de 31.12.2020.
2.2. BENEFICIARUL:
In cadrul promovării proiectelor sale, va aduce la cunoştinţa publicului numele sponsorului,
marca şi alte semne ori de câte ori se prezintă subiectul, prin mijloacele publicitare convenite cu
SPONSORUL, așa cum este prevazut in Legea nr.32/1994.
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III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Durata acestui contract este de la data semnării pana la data de 31.12.2020 cu posibilitatea
prelungirii lui cu acordul părților.
IV. CONFLICTE ȘI LITIGII
4.1. Părțile convin ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate
din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia sa fie realizate pe cale amiabila de către
reprezentanții celor doua părți.
4.2. Nesoluționarea pe această cale, oferă părților posibilitatea de a se adresa instanței
judecătorești conform legii.
V. DISPOZIŢII FINALE
5.1. Prezentul contract poate fi modificat doar prin act adițional încheiat între părțile
contractante.
5.2. Prezentul contract reprezintă voința părților si înlătura orice alta înțelegere verbala dintre
acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
5.3. Prezentul contract a fost întocmit în două exemplare originale cu valoare juridică egală,
câte unul pentru fiecare parte.
Încheiat astăzi,………………..
BENEFICIAR

SPONSOR

ASOCIAȚIA PREMATURILOR
Presedinte,
DIANA ILENA GAMULESCU
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