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CONTRACT DE SPONSORIZARE

Incheiat astazi
Ia

1. PARTILE CONTRACTANTE

s.c S.R.L., cu sediul social in
(Iocalitatea) str nr bloc
scara etaj apartament judeUsector inregistrata Ia
Oficiul Registrului Comertului sub nr din

cod fiscal nr din avand contul
deschis Ia reprezentata de

cu functia de in calitate de sponsor, pe de o parte, si

Asociaţia PIai Transilvan cu sediul Tn Ioc. Oradea, str. Visinilor, nr. 17A, judeţ Bihor, telefon fix
0040-359 459 564, mobil 0040-742 143 027, având cod fiscal 32063040, cont bancar RO 34
BTRL RON CRT 0211 6512 02 deschis Ia Banca Transilvania Oradea, reprezentată prin
presedinte Sabău Ioana-Daniela in calitate de Beneflciar, pe de altă parte,

au convenit sa incheie prezentul contract de sponsorizare, cu respectarea urmatoarelor clauze:

11. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Sponsorul se angajează Tn mod irevocabil să susţină beneficiarul misiunea de ajutare a
comunităţü, in conformitate cu proiectele publicate pe pagina web a beneficiarului Ia adresa:
www.plaitransilvan.ro.
2.2. In scopul prevăzut Ia pct. 2.1., sponsorul pune Ia dispoziţia beneficiarului (se taie varianta
nedorită):
a) Suma de (in cifre si Iitere) Iei
b) Bunurile/serviciile/facilităţile prevăzute in Iista anexa care face parte integranta din prezentul
contract, in suma de (in cifre si Iitere) Iei
2.3. Suma/bunurile amintite mai sus se pun Ia dispoziţia beneficiarului in scopul susţinerii
obiectului de contract.
2.4. Suma care face obiectul sponsorizării se va plăti (se taie varianta nedorită):
2.4.1. in contul beneficiarului amintit mai sus
sau
2.4.2. in numerar cu eliberarea de chitanţa de către beneřiciar.
25. Bunurile/serviciile/facilităţile care fac obiectul sponsorizării se vor pune Ia dispoziţia
beneficiarului, pe baza de proces-verbal, integral/in transe, pana Ia data de:



111. OBLIGATIILE PARTILOR
3.1. Sponsorul se obligă să achite suma promisă prin semnarea prezentului contract.
3.2. Beneficjarul se obliga să utilizeze sumele primite strict în scopul implementării proiectului
sponsorizat;
3.3. Beneficiarul se obligă să aducă Ia cunotinţa publicului sponsorizarea prin promovarea
numelui, mărcii sau imaginii sponsorului pe pagina web i alte materiale promoţionale editate
de asociaţie, cu respectarea condiţfllor date de sponsor;
3.4. Beneficiarul va prezenta sponsorului un raport Ia activitate periodic i căte un exemplar din
materialele de promovare ale proiectului realizate in perioada derulării proiectului.

IV, DURATA CONTRACTULUI
4.1. Sponsoňzarea se acorda în perioada

V. INCETAREA CONTRACTULUI
5.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesara intervenţia unui tribunal
arbitral sau a instanţei judecătoresti, în cazul in care una dintre părţi:
a) nu îi execută una dintre obligaţiile esenţiale enumerate Ia pcŁ III din prezentul contract;
b) este declarată in stare de ncapacitate de plată sau a fost declanata procedura de Iichidare
(faliment) înainte de inceperea executărfl prezentului contract
c) cesionează drepturile i obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte
părţi.

Vi. LITIGII
8.1, Părţile au convenit ca toate neinţelegerile privind validitatea prezentului contract sau
rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă
de reprezentanţii Ior.
5.2. In cazul in care nu este posibila rezolvarea Iitigiilor pe cale amiabila, părţile se vor adresa
instanţelor judecătoreti competente.

VII. CLAUZE FINALE
9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile
contractante.
9.2. Prezentul contract1 impreună cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul său,
reprezintă voinţa păijilor i inlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau
ulteńoara încheierii Iui.
9.3. Prezentul contract a fost încheiat intr-un număr de 2 exemplare.

SPONSOR, BENEFICIAR,
Asociaţia PIai Transűvan

presedinte

Ioana-Daniela Sabău


