CONTRACT DE SPONSORIZARE

Nr. .….. / …………………..

PĂRŢILE CONTRACTANTE
............................................................................................................... cu sediul
în
...........................................................…………….............................,
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. .............................., având
codul unic de înregistrare RO .................................., cont bancar IBAN nr.
………………..…………………………………………………………………,
deschis
la ………….……………………………………………,
telefon
..……………………,
legal
reprezentată
de
către
Dl/D-na
......................................................................
cu
funcţia
de
............................................, în calitate de Sponsor, pe de o parte
și
Asociaţia HELP AND ADVICE cu sediul în Mun. Suceava, str. Aleea
Dumbrăvii nr. 70, jud. Suceava, înregistrată în Registrul Asociaţiilor şi
Fundaţiilor cu nr. 15/2016/A/I, cod fiscal 35898410, având cont IBAN nr.
RO95UGBI0000332013998RON, deschis la Garanti Bank sucursala Suceava,
reprezentată legal de Dl. ALEXA RADU, având funcţia de Preşedinte, în calitate
de Beneficiar, pe de altă parte au convenit încheierea acestui contract de
sponsorizare cu respectarea următoarelor clauze:
1. OBIECTUL CONTRACTULUI
În considerarea faptului că Beneficiarul desfăşoară în mod curent activităţi
umanitare şi de ajutorare a persoanelor aflate în tratament medical, dificultate şi
defavorizate social, s-a încheiat prezentul contract de sponsorizare în conformitate
cu dispoziţiile Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, în vederea efectuării de
către Sponsor în favoarea Beneficiarului a unei sponsorizări constând în punerea
la dispoziţia Beneficiarului a sumei de ..................... lei.
Prezenta sponsorizare este destinată asociaţiei pentru susţinerea de
activităţi fară scop lucrativ.

2. DURATA CONTRACTULUI
Contractul intră în vigoare la data semnării sale de către părţi, care pot
conveni de comun acord durata acestuia.

3. VALOAREA CONTRACTULUI
Valoarea totală a prezentului contract este de ………………. lei. Suma care
face obiectul sponsorizării se va plăti în contul beneficiarului cont IBAN nr.
RO95UGBI0000332013998RON, deschis la Garanti Bank sucursala Suceava,
integral sau în tranşe până la data de …………………………………...
Sponsorizarea este deductibilă până la 5 ‰ din cifra de afaceri dar nu mai mult
de 20 % din impozitul pe profit conform art. 21 alin 4 lit. p din Legea 571/2003
actualizată şi modificată.
4. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE
Sponsorul se obligă să pună la dispoziţia beneficiarului suma menţionată
anterior. Beneficiarul se obligă să utilizeze sponsorizarea numai în scopul
specificat anterior.
5. DREPTURILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE
Beneficiarul poate să aducă la cunoştinţă publicului sponsorizarea prin
promovarea numelui, mărcii sau imaginii sponsorului. Beneficiarul se angajează
ca mijloacele publicitare să fie expuse la locurile convenite, să nu le mascheze sau
să împiedice vizionarea lor de către public la manifestările/acţiunile care fac
obiectul sponsorizării şi să ia toate măsurile necesare pentru evitarea unor
eventuale degradări, deteriorări, dezafectări, etc.
6. LITIGII
Eventualele litigii izvorâte din încheierea, interpretarea, executarea,
modificarea, respectiv încetarea contractului se vor rezolva pe cale amiabilă. În
caz contrar, litigiile vor fi supuse instanţelor judecătoreşti competente.
7. ALTE PREVEDERI
(1) Pentru desfăşurarea prezentei activităţi de sponsorizare, Sponsorul
beneficiază de dispoziţiile Legii nr. 32/1994, aşa cum a fost modificată, respectiv
ale Codului Fiscal, aşa cum a fost modificat, supunându-se prevederilor acestora.
(2) Prezentul contract poate fi reziliat în situaţia în care Beneficiarul nu
respectă scopul pentru care a fost efectuată sponsorizarea.

8. DISPOZIŢII FINALE
Modificarea prezentului contract se va face numai în scris, prin acordul
ambelor părţi, sub forma unui act adiţional. Prezentul contract nu poate fi transmis
unei terţe persoane decât cu acordul scris al celeilalte părţi contractante. Prezentul
contract s-a încheiat şi semnat astăzi ……………………………., în 2 (două)
exemplare originale de egală valoare juridică, câte unul pentru fiecare parte.
SPONSOR,

BENEFICIAR,
ASOCIAȚIA HELP AND ADVICE

