ASOCIATIA „RAZA DE SOARE” IERNUT
e-mail: razadesoare2001@yahoo.com
web: www. razadesoareiernut.ro

Contract de sponsorizare
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1.
S.C._____________________________
SRL.
cu
sediul
social
in
localitatea
______________________, str._________________________nr.____, bl. ____, sc. ___, ap. __, judet/sector
____________ avand numar unic de inregistrare ___/______/______, cod fiscal RO_____________,
contul nr. RO_____________________________________deschis la__________
E-mail ______________________,tel:__________________reprezentata prin______________________,
cu functia de administrator/director, in calitate de SPONSOR
și
1.2. Asociatia ”Raza de soare” Iernut cu sediul in oras Iernut, str. Dacia Traiana, nr. 44, judetul Mures,
Cod fiscal: 13608230, cont IBAN RO15 RNCB 0189 0159 2365 0001 deschis la BCR sau cont IBAN
RO59BTRLRONCRT0390016001 deschis la BT. Licenta de functionare emisa in baza Legii nr.197/2012 seria
LF nr. 0000154, înregistrată la ANAF în Registrul entitatilor prin Decizia nr.85102 /08.04.2019 sub nr.
INTERNT-169736137-2019, telefon 0726346722, reprezentata de Anton Maria, cu functia de presedinte, in
calitate de BENEFICIAR.
au convenit sa incheie prezentul contract de sponsorizare conform Legii nr. 32/1994,a legii571/2003 cu
modificarile ulterioare la zi și Codul Fiscal în vigoare.
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Sustinerea irevocabila prin sponsorizare a Proiectului ”Schimba destinul unui copil cu nevoi
speciale” desfasurat de beneficiar.
2.2. In acest scop, sponsorul va pune la dispozitia beneficiarului urmatoarele:
a) suma de _____________
lei,sumă ce va fi folosita pentru serviciile de recuperare
desfasurate prin proiectul mai sus menționat.
b)bunuri materiale în valoare de____________-___________________________
III. DREPTURI SI OBLIGATII
3.1. Sponsorul/beneficiarul are dreptul sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea prin
promovarea numelui, a marcii sau a imaginii sponsorului/beneficiarului.
3.2. Sponsorul/beneficiarul este obligat sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea intr-un mod
care sa nu lezeze, direct si indirect, activitatea sponsorizata, bunele moravuri sau ordinea si linistea publica.
3.3. In scopurile prevazute la pct. 3.1. si 3.2., sponsorul va furniza beneficiarului urmatoarele materiale
publicitare ______________________________________________________________________________
IV. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Sponsorizarea este unică și va fi pusă la dispoziția beneficiarului până la data de ______________,
sau
4.2. Sponsorizarea este trimestriala/semestriala/anuala și se va pune la dispozitia beneficiarului,
incepand cu data de __________ si pana la data de ______________.
4.3. La incheierea duratei contractului, partile pot conveni, prin act aditional, prelungirea acesteia.
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V. INCETAREA CONTRACTULUI
5.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui tribunal arbitral
sau a instantelor judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:
a) isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre
cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la denuntarea lui;
b) este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare (faliment)
inainte de inceperea executiei prezentului contract;
5.2. Prevederile pct. 5.1. nu vor avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile
contractante.
VI. FORTA MAJORA
6.1. Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul executarii necorespunzatoare sau cu
intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract.
6.2. Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si
insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa-si execute obligatiile
asumate.
VII. NOTIFICARILE INTRE PARTI
7.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este
valabil indeplinita daca va fi transmisa la sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.
VIII. LITIGII
8.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din
interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.
8.2. In cazul in care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibila pe cale amiabila, partile se vor adresa
instantelor judecatoresti.
IX.PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Ambele societăți respectă și aplică prevederile RegulementuluiUE 2016/679,privind protecția persoanelor
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu carecter personel și libera circulație a acestor date.
X. CLAUZE FINALE
19.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile
contractante.
10.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta
vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara si ulterioara incheierii lui.
10.3. Prezentul contract s-a incheiat intr-un numar de 2(doua) exemplare, cu valoare juridică egală,câte
unul pentru fiecare parte.

Sponsor
SC
______________________
______________________
______________________

Beneficiar
Asociatia Raza de Soare
Anton Maria
Presedinte
__________________
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