CONTRACT DE SPONSORIZARE

Art. 1: PĂRŢILE CONTRACTULUI
•

S.C.___________________
cu
sediul
situat
in
________________________________________,
CUI
_______________, reprezentata legal prin _________________ in
calitate de administrator numită în continuare SPONSOR, şi

•

ASOCIATIA FAMILIA SMA, cu sediul situat în Slobozia, Ialomita,
strada Constantin Dobrogeanu Gherea, Bloc B11, Scara A, Etaj 1,
Apartament 6, CIF 41533116, cont RO47BTRLRONCRT0502746901,
reprezentată prin preşedintele acesteia, Radu Lucia Gabriela, numită
în continuare BENEFICIAR.

Art. 2: SCOPUL ŞI OBIECTUL CONTRACTULUI
(1) Scopul contractului este sprijinirea de către SPONSOR, prin
intermediul BENEFICIARULUI, în conformitate cu prevederile Legii nr.
32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare
pentru realizarea activitatii filantropice a asociatiei, ajutarea copiilor si
adultilor diagnosticati cu atrofie musculara spinala.
(2) Obiectul contractului constă în sponsorizarea BENEFICIARULUI
cu:
Art. 3: OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
(1) SPONSORUL se obligă să finalizeze activitatea de sponsorizare
prevăzută în prezentul contract până la data de __________
(2) BENEFICIARUL îşi asumă obligaţiile decurgând din calitatea sa de
beneficiar al sponsorizării, în conformitate cu prevederile Legii nr.
32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările
ulterioare.
(3) Nici una dintre prevederile prezentului contract nu poate fi interpretată
ca instituind obligaţia BENEFICIARULUI de a presta un serviciu sau de
a efectua vreo altă prestaţie în favoarea SPONSORULUI ori a unei
terţe persoane în schimbul obiectului sponsorizării.
Art. 4: RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR

1

Părţile contractului răspund în conformitate cu prevederile dreptului comun în
situaţia în care prin nerespectarea sau prin executarea necorespunzătoare a
obligaţiilor ce le revin au produs un prejudiciu celeilalte părţi contractante.
Art. 5: ALTE CLAUZE1
[•]
Art. 6: CLAUZE FINALE
Eventualele litigii apărute în legătură cu executarea prezentului contract vor fi
soluţionate de părţi pe cale amiabilă. Prezenta clauză nu poate fi interpretată
ca urmărind înlăturarea dreptului părţilor la liberul acces în justiţie ori a
dreptului acestora de a recurge la un eventual compromis arbitral.
Încheiat astăzi _____________ în două exemplare originale, câte unul pentru
fiecare parte contractantă.

SPONSOR,

BENEFICIAR,

S.C.

ASOCIATIA FAMILIA SMA

prin
prin Presedinte,
Radu Lucia Gabriela

(ştampilă2)

1

Se completează în situaţiile în care specificul sponsorizării acordate impune necesitatea introducerii şi a altor
clauze contractuale. În caz contrar, această rubrică se barează.
2
Dacă este cazul.

2

