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

Art.1. PĂRȚILE CONTRACTANTE:
1.1. Asociația Derzelas, cu sediul în Cluj-Napoca, str.Republicii, nr.14, ap.5, cont bancar nr:
RO75RNCB0106131532200001, deschis la BCR Sucursala Cluj, cod fiscal

RO

30747335, reprezentată prin Liana Cristina Sălcudean, în calitate de Beneficiar
și
1.2. ...............................................................................................................................cu sediul în
Cluj-Napoca, str...............................................................................................
nr............................................. Nr. Reg. Com………………….……………......., cont bancar
nr........................................................................................................................

deschis

la.......................................................................CIF...........................................,

reprezentată

prin......................................................................, în calitate de Sponsor.
Am convenit și am încheiat prezentul contract de sponsorizare în temeiul Legii 32/1994 privind
sponsorizarea, modificată și completată cu OG nr. 36/ 30.01.1998, în următoarele condiții:
Art.2. OBIECTUL CONTRACTULUI:
2.1. SC....................................................................................................sponsorizează Asociația
Derzelas din Cluj-Napoca, str. Republicii, nr.14, ap.5, jud. Cluj, cu mijloace financiare/mijloace
materiale în valoare de .....................................................................lei.

Art.3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:
3.1.

Sponsorul.....................................................................................................................cu

aprobarea conducerii sale colective, de bună voie sponsorizează Asociația Derzelas cu mijloace
financiare/mijloace materiale în valoare de........................................................lei
3.2. Beneficiarul sponsorizării, Asociația Derzelas, va primi suma cu care a fost sponsorizată;
3.3. Beneficiarul se obligă să aducă la cunoștința publicului prezenta sponsorizare, prin
promovarea numelui sponsorului, conform dorinței acestuia.
3.4. Durata pentru care se face cunoscută sponsorizarea de către beneficiar, prin promovarea
numelui

sponsorului,

este

de

la

data

semnării

contractului,

până

la

data

de..................................................................;
3.5. Prezentul contract de sponsorizare servește sponsorului, să beneficieze de reducerea bazei de
impozitare cu echivalentul sponsorizărilor, dacă Codul Fiscal în vigoare prevede deductibilitatea
acestor cheltuieli.
Art.4. DESTINAȚIA SPONSORIZĂRII:
4.1. Sprijinirea activității specifice Asociației pentru îndeplinirea obiectivelor și a misiunii
acesteia de ajutorare și dezvoltare de programe specifice pentru persoanele cu dizabilități.
Art.5. MODALITĂȚI DE PLATĂ
5.1. Suma care reprezintă sponsorizarea va fi plătită în numerar, la caseria asociației sau prin
virament

bancar

cu

ordin

de

plată,

în

contul

bancar

RO75RNCB0106131532200001, deschis la BCR Sucursala Cluj.

al

beneficiarului

nr.

Art.6. ALTE CLAUZE:
6.1. În cazul intervenției forței majore și a cazului fortuit, părțile contractante sunt exonerate de
orice răspundere.
6.2. Rezilierea contractului se poate face cu acordul prealabil al părților
Prezentul contract de sponsorizare s-a incheiat în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare
din părți și este valabil pe o perioadă determinată de timp.

SPONSOR

BENEFICIAR

..........................................................................................................Asociația Derzelas
Președinte – Liana Cristina Sălcudean

