Un proiect Fundația Părinți din România
CONTRACT DE SPONSORIZARE
NR.
........./.................. 2017
I.

PĂRŢILE CONTRACTANTE:

1. S.C. .........................................................................................................................,cu sediul
în................................................................................................., înmatriculată la Oficiul Registrului
Comerţului sub nr J…..............................,Cod de Inregistrare Fiscala RO…………...............................,
cont IBAN ................................................................................................................................................
deschis la................................................................................................., reprezentată legal de către
…………….................................................................................................................., în calitate de
..........................................................................................................., denumită în cele ce urmează
„SPONSOR”,
și
2. FUNDAȚIA PĂRINȚI DIN ROMÂNIA cu sediul social în Cluj Napoca, str Franz Liszt nr. 30 etaJ
3- 4, codul fiscal nr. 26227075, avand contul nr RO07INGB0000999902391059 deschis la ING Bank,
reprezentată de Cristina Grigore în calitate de - Director Executiv denumită ”BENEFICIAR.
În temeiul Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, au convenit încheierea prezentului contract de
sponsorizare:
II.

OBIECTUL CONTRACTULUI. LEGISLAȚIE:

Obiectul contractului constă în sponsorizarea activității beneficiarului cu suma de ................................lei
(..................................................................). Suma sponsorizată va fi plătită în contul Beneficiarului și va fi
utilizată de către acesta pentru funcționarea non stop a serviciului PEDITEL 1791. Sfat medical pediatric
prin telefon, non stop.
Prezentul contract a fost încheiat în conformitate cu prevederile legislației românești privind sponsorizarea
(Legea nr 32/1994 și Legea 227/2015 cu modificările la zi- Codul Fiscal, art. 15, alin. 2, lit. e) și art. 62, lit.
l).
III.

OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

1. Beneficiarul se obligă să folosească sponsorizarea exclusiv pentru desfăşurarea activităţii ce
formează obiectul prezentului contract
2. Sponsorul se obligă să vireze Beneficiarului suma de........... lei. Sponsorizarea se va face printr-o
singură plata pana la data de ..................., în contul mentionat in partea introductiva a Contractului.
IV.
CLAUZE FINALE
Durata contractului intră în vigoare, de la data semnării sale și se poate prelungi prin act adițional semnat
de Părți.
Părţile implicate vor beneficia de toate facilităţile acordate conform Legii sponsorizării nr. 32/1994.
Prezentul contract a fost întocmit în două exemplare,câte un exemplar original pentru fiecare parte.
SPONSOR,
.............

BENEFICIAR,
FUNDAȚIA PĂRINȚI DIN ROMÂNIA
Cristina GRIGORE
Director EXECUTIV
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