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Organizație neguvernamentală, nonprofit, înregistrată în România, CIF 39504402

CONTRACT DE SPONSORIZARE
Nr. ....................... Încheiat azi, ...................2018
I.

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Societatea Comercială ………….................................................................................................................
cu sediul în ...................................................................................................................................................
înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. …............................, cod fiscal nr. ........................................
IBAN:.......................................................................................... Banca .......................................................
reprezentată prin dl./dna. ....................................................... având funcția de ..........................................
tel/mobil……………...................... e-mail .....................................................................................................
în calitate de Sponsor, şi
Asociaţia Civică Adevăr şi Dreptate Argeşean #activAG Piteşti, cu sediul în Argeş, Piteşti, str.
Argedava, nr. 3, bl. A3, sc. A, et.VI, ap. 42, cod de înregistrare fiscală 39504402, cont IBAN nr.
RO26BACX0000001652474001, deschis la UniCredit Bank, Sucursala Fortuna din Piteşti, tel.
0762631357, email: asociatiacivicaactivag@gmail.com, denumită în continuare „#activAG Piteşti”,
reprezentată legal de dnl.Traian PAPARETE, având funcția de Preşedinte, în calitate de Beneficiar a
intervenit următorul contract:
II.
OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul contractului constă în sponsorizarea activităților civice derulate de Beneficiar în judeţul
Argeş în cadrul proiectului "Informarea corectă a cetăţenilor argeșeni în relaţia pe care o au cu instituţiile
statului, RELATION 2018-2020" susținut de persoane cu pregătire de specialitate în acest domeniu .
2.2. In scopul prevăzut la pct. 2.1, Sponsorul pune la dispoziția Beneficiarului suma de ...................... lei.
2.3. Suma care face obiectul sponsorizării se va plăti de către Sponsor în contul Beneficiarului:
RO26BACX0000001652474001, deschis la UniCredit Bank, Sucursala Fortuna din Piteşti.
III.
OBLIGAȚIILE PĂRȚ ILOR
#activAG Pitești obligă:
3.1. Să folosească donația exclusiv pentru desfășurarea activității ce formează obiectul prezentului
contract și să informeze periodic Sponsorul cu privire la modul în care au fost utilizate fondurile primite;
3.2. Să aducă la cunoștința publicului sponsorizarea prin promovarea numelui și a mărcii sponsorului, cu
acordul acestuia, în conformitate cu Legea nr. 32/1994.
Sponsorul se obligă:
3.3. Să vireze în contul Beneficiarului identificat la punctul 2.3 suma menționată la punctul 2.2., pană la
data de 31.12.2018.
3.4. Să nu condiționeze sau direcționeze în vreun fel activitatea beneficiarului Sponsorizării.
IV.
NOTIFICARI
4.1. In accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este
valabil indeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în prezentul contract.
Prezentul contract a fost întocmit in 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
SPONSOR
.........................................................................

.......................................................................

BENEFICIAR
Asociaţia Civică Adevăr şi Dreptate Argeşean
#activAG Piteşti
Traian PAPARETE
Preşedinte

Material tipărit pe hârtie 100% reciclată

