CONTRACT DE SPONSORIZARE
Nr......./...................

PĂRȚILE CONTRACTANTE
SC.................................................................cu sediul social în localitatea..................................
str...........................Nr......Bloc......Scara......Etj.....Ap........Județ/Sector................... înregistrată la Oficiul
Registrului Comerțului.......................... sub Nr........având cod unic de înregistrare.................................
cont bancar IBAN nr.................................................deschis la..................................................................
reprezentată de …..............................................................cu funcția de....................................................
în calitate de SPONSOR pe de o parte
și
Asociația „Aproteica” a Bolnavilor de Fenilcetonurie, cu sediul în localitatea Curtuiușu Mare,
Nr.70, jud. Maramureș, C.I.F. 34781631, cont bancar IBAN RO89CECEMM0130RON0663473
deschis la CEC Bank Sucursala Baia Mare, reprezentată de Doamna Petreuș Minodora-Laura, având
funcția de Președinte, în calitate de BENEFICIAR pe de altă parte.
I. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1.SPONSORUL pune la dispoziția BENEFICIARULUI suma de.................................................lei
pentru susținerea activităților Asociației „Aproteica” a Bolnavilor de Fenilcetonurie.
II. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
2.1. SPONSORUL se obligă să pună la dispoziția BENEFICIARULUI suma prevăzută la Art.1.1. al
prezentului contract prin transfer bancar până la data de..........................în contul BENEFICIARULUI
RO89CECEMM0130RON0663473 deschis la CEC Bank Sucursala Baia Mare.
2.2. BENEFICIARUL va face cunoscut numele SPONSORULUI într-un mod care să nu lezeze direct
sau indirect activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea și liniștea publică.
2.3.SPONSORUL sau BENEFICIARUL pot să aducă la cunoștința publicului sponsorizarea prin
promovarea numelui, siglei și a imaginii sale conform legislației în vigoare.

2.4.SPONSORUL va furniza în timp util toate materialele publicitare în vederea promovării acestora pe
site-ul oficial al Asociației „Aproteica” a Bolnavilor de Fenilcetonurie www.asociatia-aproteica-pku.ro
după data primirii sumei ce reprezintă sponsorizarea, timp de un an.
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1.Contractul intră în vigoare de la data semnării de către părți până la data efectuării viramentului
bancare către BENEFICIAR.
IV. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
4.1.Prezentul contract încetează de drept în cazul în care una dintre părți nu își execută obligațiile din
prezentul contract.
4.2.În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă de către reprezentanții părților,
acestea se vor adresa instanțelor judecătorești competente.
V. CLAUZE FINALE
5.1.Modificarea prezentului contract se face numai printr-un act adițional încheiat între părțile
contractante.
5.2.Prezentul contract reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea
anterioară sau ulterioară încheierii lui.
5.3.Prezentul contract a fost încheiat în 2 exemplare, cu egală valoare juridică, câte unul pentru fiecare
parte, astăzi............................

SPONSOR,

BENEFICIAR,

