CONTRACT DE SPONSORIZARE NS NR. __________ din data ______/12/2018
1. Părţile

____________________________________________________ , numit în cele ce urmează SPONSOR, cu sediul
în___________________________________________________________________________,
_____________________, înregistrată la ONRC cu nr. J_____/_________/_______

identiﬁcată cu CUI

având contul

bancar

__________________________________________________ deschis la Banca _______________________________,
reprezentată de Dna./Dl. ________________________________________________________ ,având funcția de
__________________________________________________.
și
ASOCIAȚIA NICIODATĂ SINGUR - PRIETENII VÂRSTNICILOR în calitate de BENEFICIAR al sponsorizării, numit
în cele ce urmează BENEFICIAR, cu sediul în Bucureşti, Calea Plevnei nr. 98, bloc 10C, sc.A, ap 8, si punct de lucru
situat in str. Carol Davila nr. 105-107, sc.1, ap.2, parter, sector 5, București, avand CIF 35247128, contul nr.
RO92BACX0000001194963001 deschis la Banca Unicredit Bank, sucursala Unirii Bucuresti, reprezentată de către
Dna. Beatrice Culda, în calitate de Director Executiv,
a intervenit următorul contract:
2. Obiectul contractului
Sponsorul acordă Beneﬁciarului, o sponsorizare constând în suma de __________________ lei. Suma va ﬁ plătită
catre Beneﬁciar până la data de 31 decembrie 2018.
3. Obligatiile părţilor
3.1. Beneﬁciarul se obligă să folosească suma în folosul proiectelor Asociatiei.
3.2. Să aducă la cunoştinta publicului sponsorizarea într-un mod care să nu lezeze direct sau indirect activitatea
sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea şi liniştea publică.
3.3. Sponsorul se obligă să plătească suma de __________________ lei.
4. Modalitatea si conditiile de plata
Plata sponsorizării se va face până la date de 31 decembrie 2018, în lei, prin virament bancar în contul RO92
BACX 0000 0011 9496 3001 deschis la Unicredit Bank, Suc. Unirii București.
5.Durata sponsorizarii
Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui si este valabil până la îndeplinirea tuturor obligatiilor de
ambele părti.
6. Legea aplicabilă si litigii
6.1. Prezentului contract i se aplică legea română.
6.2. Eventualele neîntelegeri apărute între părti se vor rezolva pe cale amiabilă; în caz contrar litigiul se va supune
spre solutionare instantelor judecătoresti competente.
6.3. Orice cerere sau notiﬁcare decurgând din prezentul contract va ﬁ realizată în scris si va putea ﬁ remisă personal
ori trimisă prin fax sau scrisoare recomandată si va ﬁ considerată primită în cazul faxului la 2 zile lucrătoare de la
transmitere, iar în cazul scrisorii recomandate la 5 zile lucrătoare de la expediere.
Prezentul contract a fost încheiat astazi, ____/12/2018 , în două exemplare identice, câte unul pentru ﬁecare parte,
ambele având aceeaşi valabilitate.

SPONSOR,

BENEFICIAR,

______________________________________

ASOCIAȚIA NICIODATĂ SINGUR
PRIETENII VÂRSTNICILOR

______________________________________

BEATRICE CULDA
DIRECTOR EXECUTIV

______________________________________

