CONTRACT DE SPONSORIZARE
Nr. ____/_____________
Încheiat între:
I. Societatea ........................................................................................ cu sediul în
localitatea ........................., strada ........................................................, nr. .........,
bloc ........, scara ........, etaj ........., județul ................., înregistrată la Registrul
Comerțului cu numărul J....../........../.........., având Codul de Identificare
Fiscală .................., atribut fiscal ......, reprezentată prin ......................................,
în calitate de SPONSOR
Și
II. ASOCIAȚIA SPERANȚA IVEȘTI, cu sediul în localitatea Ivești, str.
General Eremia Grigorescu, nr.719, județul Galați, înregistrată conform dosarului
numărul 596/838/2007 având codul de înregistrare fiscală 22215230, reprezentată
de către Iordache Marin, în calitate de BENEFICIAR.

Art.1 BENEFICIARUL
Beneficiarul sponsorizării, ASOCIAȚIA SPERANȚA IVEȘTI, este o asociație
non-guvernamentală și non-profit, care desfășoară activități sociale și umanitare pe
teritoriul României.
În prezent, obiectivul principal al asociației este construirea și amenajarea unui
centru de sănătate in localitatea Ivești, județul Galați.
Art.2 OBIECTUL CONTRACTULUI
Contractul de sponsorizare are ca obiect susținerea financiară și materială a
proiectelor ASOCIAȚIEI SPERANȚA IVEȘTI, amintite mai sus, din partea
SC ............................................................. , după cum urmează:
 Suma de .......................... RON/EUR/USD, plata sponsorizării făcându-se astfel:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
 Materiale
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Modalitatea de distribuție a materialelor va fi:
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Art.3 OBLIGAȚIILE SPONSORULUI
(a) Să vireze suma de bani sau materialele la termenul stabilit în contract
(b) Să nu direcționeze direct sau indirect activitatea beneficiarului
(c) Să vireze suma de bani mai sus amintită în contul ASOCIAȚIEI SPERANȚA
IVEȘTI, deschis la PATRIA BANK Tecuci, cod IBAN:
RO55 CARP 0181 0041 9860 RO02.
Art.4 OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI
(a) Să folosească suma de bani și materialele primite ca sponsorizare în
desfășurarea proiectelor menționate în contract;
(b) Să promoveze imaginea sponsorului în orice eveniment corelat cu
desfășurarea respectivelor evenimente;
(c) Să raporteze modul de cheltuire a sumei/materialelor primite ca sponsorizare.
Art.5 DISPOZIȚII FINALE
(a) Prezenta sponsorizare se face în baza articolului 31, alin.(4) din Legea
nr.571/2003.
(b) Prezentul contract a fost întocmit în 2 (două) exemplare, câte unul pentru
fiecare parte.

Beneficiar,
ASOCIAȚIA SPERANȚA IVEȘTI

Sponsor,
SC _______________________

Reprezentant,

Reprezentant,

Iordache Marin

___________________________

