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

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE
1.1.
...................................................................,
...................................................................,
cu
sediul
social
în
n
..........................................., Str.
...........................................,
Str ..................................
......................................., Nr. .................
................., CUI ..................,
reprezentată de ................................
................................,, având funcția
func ia de ........................,
........................ în
n calitate de SPONSOR
și
1.2. ASOCIAȚIA
ASOCIA IA LIDIA TEODORA DRAGOMIR,
DRAGOMIR, cu sediul în Bucure
București, Șos.
os. Giurgiului,
nr.131, bl.1, sc.4, et.4, apt.127, sector 4,, CIF 33489184, cont IBAN:
IBAN RO75 OTPV 1150 0105 7253
RO01,, deschis la OTP Bank, Sucursala Văcărești,
V
reprezentat legal prin dl. Maria-Dragomir
reprezentată
Maria Dragomir
Nicolae
Nicolae-Cristian,
având funcția
func ia de președinte,
edinte, în calitate de BENEFICIAR,
SPONSORUL și BENEFICIARUL,
BENEFICIARUL, denumite în continuare în mod colectiv și „Pă
„Părți”
ți” au convenit
încheierea acestui contract în următoarele condiții:
condi :
II. OBIECTUL
ECTUL CONTRACTULUI
2.1. În considerarea faptului că Beneficiarul desfășoară
șoară activității în
n domeniile umanitar
și social, s-a
s încheiat
ncheiat prezentul
prezentul contract de sponsorizare în vederea efectuării de că
către
tre Sponsor
în
n favoarea Beneficiarului a unei sponsorizări
sponsor
constând în punerea la dispozi
dispoziția
ia Beneficiarului a
sumei de ................... lei.
Prezenta
enta sponsorizare este destinată susținerii
sus inerii activității
activit ii Asociației
Asocia iei Lidia Teodora Dragomir.
III. MODALITATEA DE PLATĂ
PLAT
3.1. Plataa se va face prin ordin de plată în
în contul Beneficiarului,
Beneficiarului, titular cont ASOCIAȚIA
ASOCIA IA
LIDIA TEODORA DRAGOMIR,
DRAGOMIR, cont
c
IBAN: RO75 OTPV 1150 0105 7253 RO01
RO01,, deschis la OTP Bank,,
Sucursala Văcărești
ti.
IV. DURATA CONTRACTULUI
4.1.. Sponsorizarea este unică şi va fi pusă la dispoziția
dispoziția beneficiarului după semnarea
contractului.
V. OBLIGAȚIILE
OBLIGA IILE SPONSORULUI
5.1. Sponsorul se obligă să vireze suma de bani precizată la art. 2.1. în
în contul
Beneficiarului.

Asocia ia Lidia Teodora Dragomir
Asociația
Adresa: Sos. Giurgiului nr.131 bl.1 sc.4 apt.127 sector 4 Bucuresti
IBAN RO75 OTPV 1150 0105 7253 RO01,deschis
RO01,deschis la OTP BANK,
BANK CIF 33489184
Mobil: 0724.644.197/0770.260.749
0724.644.197/0770
Website: www.LidiaTeodoraDragomir.ro
Mail:
ail: asociatialtd@gm
@gmail.com
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VI. OBLIGAȚIILE
OBLIGA IILE BENEFICIARULUI
6.1. Beneficiarul poate să aducă la cunoştința
cunoştin a publicului sponsorizar
sponsorizarea
ea prin promovarea
numelui, a mărcii
mă cii sau a imaginii sponsorului într-un
î
un mod care să nu lezeze, direct sau indirect,
prestigiul acestuia,
acestuia, activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea și liniştea publică.
publică
El acceptă
acceptă totodată să fie menționat
menționat în comunicarile cu natură publicitară realizate de sponsor,
cu condiția
condi agreării
greării comunicărilor de către ambele părți.
pă
6.2. Beneficiarul se obligă să folosească sumele acordate de către
către Sponsor în
n scopul
pentru care au fost destinate.
destinate.
VII. CLAUZE
CLAUZE FINALE
7.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adi
adițional
țional încheiat între
parțile
ile contractante.
7.2 Prezentul contract este încheiat în conformitate cu dispozițiile
dispozițiile Legii nr. 32/1994, așa
cum a fost modificată,
modificată, respectiv ale Codului
Codului Fiscal, așa
așa cum a fost modificat, supunându-se
supunâ
se
prevederilor acestora.
Prezentul contract reprezintă voința
voin părtilor
rtilor și se încheie
ncheie la
la data de ..................., în două
exemplare, câte
câte unul pentru fiecare parte.
parte

SPONSOR,

BENEFICIAR,
ASOCIAȚIA
ASOCIA IA L.T.D.
Președinte
ședinte
Maria-Dragomir
Dragomir Nicolae-Cristian
Nicolae Cristian
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