CONTRACT DE SPONSORIZARE

Incheiat astazi .............................
Intre
………………………………………….. cu sediul in ………………………….……………….….. tel/ fax ........………
inregistrata la Registrul Comertului / Registrul Special al Tribunalului …………………….. din
data de …………………, CUI ……………, avand contul nr.…………………………….. deschis la Banca
.........................……….……………
Sucursala
……………..
reprezentata
de
.............................................................. in calitate de ……………………………., denumita Sponsor
si
Fundatia “Inima de Copil”, cu sediul in Galati, B-dul Dunarea, nr.3, Bl. A8, ap. 2, tel/fax
0236-312 199, inregistrata in Registrul Special al Tribunalului Galati cu nr.26 din 13
Decembrie
1996,
cod
fiscal
9076002,
avand
contul
curent
RO98RNCB0141032886400001, deschis la BCR Sucursala Galati, reprezentata de Anna
Cristina BURTEA, in calitate de Director Executiv, denumita Beneficiar
A intervenit urmatorul contract:
In conformitate cu prevederile Legii nr.32/1994, modificarile si completarile ei ulterioare,
partile au convenit pentru incheierea contractului in urmatoarele conditii:
ART.1. Obiectul contractului il reprezinta sponsorizarea compusa din: ajutor banesc in
valoare de …….............................…………...

ART.2. Obligatiile partilor:
A. Fundatia “Inima de Copil” (beneficiarul sponsorizarii) se oblige sa foloseasca suma din
contractul de sponsorizare in scopul:
- Sustinerii activității organizației și a serviciilor sociale derulate in beneficiul
copiilor si familiilor in dificultate.
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B. Sponsorul se obliga:
Sponsorizarea in lei va fi acordata prin virament in perioada ............................. in contul
beneficiarului, IBAN RO98RNCB0141032886400001, BCR Sucursala Galati, plata la
casieria organizatiei
ART.3. Sumele aferente sponsorizarii vor fi consemnate in evidentele sponsorului si
beneficiarului pe baza documentelor care atesta efectuarea platii sau predarea – primirea
bunurilor.
ART.4. Prevederile contractului se completeaza in conformitate cu Legea nr.32/1994 cu
modificarile si completarile ulterioare, a Codului fiscal Titlul 2, Cap. II, articolul 25, punctual
4), litera i) si a instructiunilor privind sponsorizarea.
ART.5. Litigiile decurgand din interpretarea si executarea prezentului contract, vor fi
solutionate de catre parţi pe cale amiabila. În cazul nesolutionarii lor in acest mod, litigiile
vor fi supuse instantelor judecatoresti competente.
Eventualele contestatii privind acordarea sau neacordarea facilitatilor prevazute de lege
sunt de competenta autoritatilor fiscale.
ART. 6. Modificarea prezentului contract poate fi facuta numai in scris, prin acordul
ambelor parti, sub forma unui act aditional.
ART. 7. Prezentul contract a fost incheiat astazi ............................., în 2 (doua) exemplare, cate
unul pentru fiecare parte.

SPONSOR,

BENEFICIAR,
FUNDATIA INIMA DE COPIL
Dr. Anna Cristina Burtea
Director Executiv
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Nr. ……………/…………………….
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