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CONTRACT DE SPONSORIZARE
Nr. ... /...................

I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ........................................., cu sediul în ................................, înregistrată la Oficiul

Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul ................... sub nr. ......................., Cod Unic de
Înregistrare ..........................., cont ..................................., deschis la ..................................
reprezentată legal prin .............................., în calitate de SPONSOR
si

1.2. ASOCIATIA “HAPLUT SI PRIETENII”, cu sediul în Municipiul Buzău, Str.
Luceafarului, nr. 71, Sala de sedinte, Judetul Buzau, cod fiscal 36644720, inregistrata in Registrul
Asociatiilor si Fundatiilor sub nr. 24/13.10.2016, cont IBAN RO54BTRLRONCRT0365119101,
deschis la Banca Transilvania SA – Sucursala Buzau, reprezentată legal prin Presedinte – Udrea
Catalina, in calitate de BENEFICIAR

au incheiat prezentul contract de sponsorizare.

II. OBIECTULCONTRACTULUI
2.1. Sponsorul acorda Beneficiarului o sponsorizare constand in suma de .........................

lei pentru sustinerea proiectelor acestuia.

III. DURATACONTRACTULUI
3.1. Prezentul contract intra în vigoare la data semnarii lui și este valabil pana la indeplinirea

tuturor obligatiilor de către ambele părți.

IV. OBLIGATIILE PARTILOR
4.1. Beneficiarul se obliga sa folosească suma în folosul proiectelor Asociatiei.
4.2. Beneficiarul se obliga sa aducă la cunoștința publicului sponsorizarea într-un mod care

sa nu lezeze direct sau indirect activitatea sponsorizata, bunele moravuri sau ordinea și liniștea
publica.

4.3. Sponsorul se obliga sa plătească suma de ................................ lei.

V. MODALITATEA ȘI CONDIȚIILE DE PLATA
5.1. Plata sponsorizarii se va face prin virament bancar, în contul

RO54BTRLRONCRT0365119101, deschis la Banca Transilvania SA – Sucursala Buzau.

VI. ÎNCETAREACONTRACTULUI
6.1. Prezentul contract inceteaza la data acordarii sumei de bani care constituie obiectul

prezentului contract.
6.2. Contractul poate inceta in cazul in care beneficiarul sponsorizarii nu isi indeplineste

obligatiile contractuale prevazute in acest inscris.

VII. ALTE CLAUZE
7.1. Prezentului contract i se aplica legea romana.
7.2. Eventualele neintelegeri aparute intre părți se vor rezolva pe cale amiabila; în caz

contrar, litigiul se va supune spre solutionare instantelor judecatoresti competente.
7.3. Orice cerere sau notificare decurgand din prezentul contract va fi realizata în scris și va

putea fi remisa personal sau trimisa pe email.
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Prezentul contract a fost încheiat astăzi ..........................., în doua exemplare, câte unul
pentru fiecare parte, ambele având aceeași valabilitate.

SPONSOR, BENEFICIAR,

S.C. ............................................ ASOCIATIA “HAPLUT SI PRIETENII”

............................., ………………..,

......................... ……………….


	I. PARTILE CONTRACTANTE        
	1.1. S.C. .......................................
	II. OBIECTUL CONTRACTULUI
	III. DURATA CONTRACTULUI

