CONTRACT DE SPONSORIZARE
nr. …... / …………………...

CAP. I - PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. Prezentul contract a intervenit între:
ASOCIAŢIA TRAI SĂNĂTOS cu sediul social situat în Municipiul Galați, Aleea Iordan
Chimet, Nr. 9, Lot 2, Corp 1, Parter, Camera 2, Județul Galați, înregistrată în Registrul
Asociaţiilor şi Fundaţiilor, înfiinţată conform Sentinţei Judecatoriei Galati nr. 119/2020, cod
IBAN RO62 BREL 0002 0021 9713 0100, CUI 42546459, reprezentată legal prin BUZIA
ALINA, denumit BENEFICIAR,
şi
……………………………………….. cu sediul social în localitatea ……………………….., Str.
……………………………………... nr. …..., Bl. ….., ap. ….., județul .....................,
înregistrată la Registrul Comerțului ............................. sub numărul ……………………….,
cod
unic
de
înregistrare
nr.
…………………….,
cod
IBAN
……………………………………..., deschis la Banca ………………, reprezentată legal prin
……………………., denumită în contract SPONSOR.
CAP. II - OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul prezentului contract constă în sponsorizarea beneficiarului cu suma de ……..
……… lei, cu scopul de a fi folosită pentru susținerea proiectelor/cauzelor Asociației Trai
Sănătos.
CAP. III - DURATA CONTRACTULUI
3.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui și încetează la data virării sumei.
3.2. Prelungirea contractului se va putea face prin act adițional.
3.3. La expirarea termenului, dacă părtile nu convin cu cel puțin 15 zile înainte prelungirea
sa, contractul încetează de drept.
CAP. IV - OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
4.1. Beneficiarul se obligă să folosească bunurile, servicile sau sumele de bani primite în
scopurile pentru care au fost acordate.
4.2. Sponsorul se obligă să acorde beneficiarului bunurile, serviciile sau sumele de bani
care fac obiectul prezentului contract în condițiile și la termenele stabilite.
CAP. V - VALOAREA CONTRACTULUI
5.1. Valoarea prezentului contract este de ............. lei.

CAP. VI – TERMENELE DE LIVRARE / PLATĂ
6.1. Termenul de plată este …………………... Modalitatea de plată este ordin de plată.
CAP. VII – CLAUZE DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI
8.1. Contractul încetează la expirarea termenului prrevăzut în contract, dacă părțile nu
hotărăsc în scris prelungirea accesuia.
8.2. Contractul încetează prin nerespectarea obligațiilor contractuale ale părților, prevăzute
la capitolul III, cu acordul acestora.
CAP. VIII - LITIGII
8.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind valabilitatea prezentului contract sau
rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale
amiabilă de reprezentanții lor.
8.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor
adresa instanțelor judecătorești competente.
CAP. IX - CLAUZE FINALE
9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile
contractante.
9.2. Prezentul contract reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală
dintre aceastea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
9.3. În cazul în care părțile își încalcaă obligațiilor lor, neexercitarea de partea care suferă
vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a
obligației respective nu înseamnă că ea a renunțat la acest drept al său.
9.4. Prezentul contract a fost încheiat în număr de două exemplare, astazi, .......................,
data semnării lui.

SPONSOR,
…………………………………...
……………...
………………….

BENEFICIAR
Asociaţia TRAI SANATOS
Buzia Alina
Administrator

