CONTRACT DE SPONZORIZARE
NR. ...... / ................
I. PĂRŢILE CONTRACTULUI
1. SC .................... SRL, cu sediul în ....................., Str. ............. nr......., jud. .............., având
cod fiscal ..............., nr. de Înreg. la Registrul Comerțului ...................... cont IBAN nr. –
deschis la -, reprezentat prin ..................., în calitate de ......................, denumit în contract
SPONSOR
şi
2. Asociaţia Csíki Anyák Egyesülete M-Ciuc, str. Teilor nr. 17, 530241, Jud. Harghita,
CIF 28162312, cont bancar nr. RO81OTPV260000391555RO01 deschis la OTP Bank
Miercurea-Ciuc, reprezentat prin Tiboldi Beáta-Katalin, în calitate de preşedinte asociaţie,
denumit în continuare BENEFICIAR
încheie prezentul contract având la bază prevederile Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea
cu modificările şi completările ulterioare și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25 din
29 martie 2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru
aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare conform decizia nr. 68/12.04.2019. ca urmare a cererii
de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale,
înregistrată la organul fiscal sub nr. INTERNT-169960188-2019 din data 09.04.2019.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Sponsorul se angajează să susţină activitatea beneficiarului. În acest scop, sponsorul pune
la dispoziţia beneficiarului suma de ........,00 lei, (.......lei) conform posibilitățile de
sponsorizare menționate în anexa 1 al prezentului contract.
III. DURATA SPONSORIZĂRII
Sponsorizarea este unică şi va fi pusă la dispoziţia beneficiarului până la data de ...........
IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Sponsorul SC ...................... SRL, prin ................., se obligă să plătească prin
numerar/transfer bancar suma de .........,00 lei, (...........lei) către Asociaţia Csíki Anyák
Egyesülete, reprezentată prin Tiboldi Beáta-Katalin.
SPONSORUL are dreptul să verifice dacă Beneficiarul foloseşte mijloacele
financiare primite în temeiul prezentului contract conform destinaţiei stipulate în anexa 1 şi
să solicite răspunderea Beneficiarului de îndată ce constată încălcarea de către acesta a
obligaţiilor asumate.
Beneficiarul Asociaţia Csíki Anyák Egyesülete, prin Tiboldi Beáta-Katalin, se
obligă
-

să utilizeze suma de ......,00 lei, (.........lei) numai în scopul stipulat în anexa 1.
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- să prezinte, la cererea sponsorului, documentele justificative pentru utilizarea sumei
precizată in temeiul prezentului contract
- să păstreze confidenţialitatea faţă de terţi în legătură cu prezentul contract.
VI. 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.
VII. LITIGII
Părţile au convenit că toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau
rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă
de reprezentanţii lor.
În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor
adresa instanţelor judecătoreşti competente.
VIII. DISPOZIŢII FINALE
Orice modificări sau adăugiri la prezentul contract se vor putea face numai prin
acordul părţilor contractante şi vor fi cuprinse în acte adiţionale, care fac parte integrantă a
contractului.
Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice alte înţelegeri verbale
dintre acestea, anterioare sau ulterioare încheierii lui.
Prezentul contract a fost încheiat astăzi ................ în două exemplare originale, câte
un exemplar pentru fiecare parte.

SPONSOR: SC ................ SRL
Reprezentat prin ........................

___________________

BENEFICIAR: Asociaţia Csíki Anyák Egyesülete
Reprezentat prin Tiboldi Beáta-Katalin

____________________

Anexa 1.
-

Achiziționarea echipamentelor si aparaturii medicale, sau realizarea eventualelor
investiții necesare în situația specială COVID-19 în favoarea Spitalul Județean de
Urgență Miercurea-Ciuc, în vederea tratării pacienților infectați cu virului SARSCoV-2 în săli special amenajate în timp de epidemie, iar ulterior pandemiei, aceste
materiale și bunuri donate fiind folosite la nevoie în munca de zi cu zi al Spitalului.
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