CONTRACT DE SPONSORIZARE NR. __________ din data ______/____/2021
Art.1. Părţile
________________________________________________________ , numit în cele ce urmează SPONSOR, cu
sediul în___________________________________________________________________________, identiﬁcată
cu CUI ___________________, înregistrată la ONRC cu nr. _____/_________/_______ 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, str. Carol Davila nr. 105-107, sc.1, parter, ap.2, parter, sector 5,
București, avand CIF 35247128, contul nr. RO92BACX0000001194963001 deschis la Banca Unicredit, sucursala Unirii
Bucuresti, înregistrată în Registrul ANAF al entităților/unităților de cult conform deciziei nr. 4347/03.04.2019 si
acreditată de MMFPSPV ca furnizor de servicii sociale prin Certificat de Acreditare seria AF nr. 003326/03.04.2019,
reprezentată prin Dl. Laszlo Bodor, în calitate de Președinte, a intervenit următorul contract:
Partile au convenit incheierea prezentului contract, cu respectarea urmatoarelor clauze:
Art. 2. Obiectul contractului
Sponsorul acordă Beneﬁciarului, o sponsorizare constând în suma de __________________ lei. Suma urmează a fi
utilizată pentru finanțarea acțiunilor de sprijin moral, practic și material oferit beneficiarilor vârstnici din București,
Pitești, Constanța, Ploiești, Brăila, Târgoviște, Cluj-Napoca și Iași.
.
Art. 3. Obligațiile părţilor
3.1. BENEFICIARUL se obligă să folosească suma în folosul proiectelor și activităților Asociației întreprinse în sprijinul
vârstnicilor, așa cum este menționat la art.2.
3.2. BENEFICIARUL se obligă să aducă la cunoștința publicului sponsorizarea prin menționarea numelui și siglei
SPONSORULUI 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, până la data de ___/___/ 2021.
3.4. Părţile se obligă reciproc să depună toate diligenţele precum şi întreaga lor capacitate profesională pentru
îndeplinirea obiectului Contractului în cele mai bune condiţii, astfel încât să nu aducă atingere intereselor celeilalte
Părţi.
Art. 4. Modalitatea și condițiile de plată
Plata sponsorizării se va face până la data de _____________________________, în lei, prin virament bancar în contul
RO92 BACX 0000 0011 9496 3001 deschis la Unicredit Bank, Suc. Unirii București.
Art. 5. Durata sponsorizării
Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui si este valabil până la îndeplinirea obligațiilor de ambele părti.
Art. 6. Legea aplicabilă și litigii
6.1. Prezentului contract i se aplică legea română.
6.2. Eventualele neînțelegeri apărute între părți se vor rezolva pe cale amiabilă; în caz contrar litigiul se va supune spre
soluționare instanțelor judecătorești competente.
6.3. Orice cerere sau notiﬁcare decurgând din prezentul contract va ﬁ realizată în scris și va putea ﬁ remisă personal
ori trimisă prin email, curier sau scrisoare recomandată și va ﬁ considerată primită în cazul emailului prin confirmare
electronică în 24 de ore de la transmitere, iar în cazul scrisorii recomandate, în 5 zile lucrătoare de la expediere.
Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ______/_____/ 2021 , în două exemplare identice, câte unul pentru ﬁecare
parte, ambele având aceeași valabilitate.
SPONSOR,
BENEFICIAR,
ASOCIAȚIA NICIODATĂ SINGUR –
PRIETENII VÂRSTNICILOR
___________________________________
Laszlo Bodor
Președinte
___________________________________

___________________________________

