
CONTRACT DE SPONSORIZARE

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE
Art. 1. - Între, SC  _______________________________________________ cu sediul
în  _________________________________________________________ înmatriculată
la Registrul Comerțului _________________, sub nr._____________________________
cod unic de înregistrare _____________________________reprezentata legal de către 
 _________________________ în calitate de sponsor, 
numită în continuare SPONSOR
și Oficiul Pastoral Arhidiecezan pentru Familii cu sediul în Târgu Mureș, P-ța Trandafirilor 61,
județul Mureș, înscrisă în RAF sub nr. 0206596/2010, având cod fiscal 27225935, cont bancar
RO48 RNCB 0193 1174 7099 0001 deschis la Banca Comercială Română, reprezentată de d-l
Szénégető István-Barnabás, în calitate de beneficiar, numit în 
continuare BENEFICIAR 
s-a convenit încheierea prezentului contract de sponsorizare:

II. TEMEIUL LEGAL 
Art. 2. - În temeiul legii nr.32/1994, modificată prin OG 36/1998 și Legea nr.571 /2003 privind
Codul Fiscal, părțile contractante au convenit încheierea prezentului contract de sponsorizare.

III. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 3. - Obiectul contractului îl constituie transferarea de către SPONSOR a dreptului de propri-
etate asupra unor  bunuri materiale sau mijloace financiare, pentru sustinerea de activități fără
scop lucrativ ale BENEFICIARULUI. 

Art. 4. - SPONSORUL pune la dispozitia BENEFICIARULUI:

a) Suma de: _______________ lei, în litere _________________________________________ 
        - o singură dată la data de ____________conform chitantei/OP, seria/nr. ______________
        - în mai multe transe_______________la data de_____________ 

b) Bunuri materiale (descriere) ___________________________________________________
în valoare de ________________ în litere _________________________________________

IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE 
Art. 5. - BENEFICIARUL se obligă să folosească suma de bani sau bunurile primite, în scop
caritabil conform cu cererea de sponsorizare, obligându-se să respecte întocmai prevederile
Legii sponsorizarii nr 32/1994 cu modificarile si completarile ulterioare.



BENEFICIARUL se obligă să menționeze numele SPONSORULUI către beneficiarii săi
în momentul donației bunurilor primite.

Art. 6. - SPONSORUL se obligă să pună la dispozitia BENEFICIARULUI suma/bunurile
stipulate în prezentul contract.

Art. 7. - Sponsorizarea în bani/bunuri se consemnează în evidența contabilă atât a
SPONSORULUI cât și a 
BENEFICIARULUI pe baza documentelor care atestă efectuarea plății sau predarea,
respectiv primirea bunurilor. 

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art. 8. - Încetarea contractului poate fi realizată numai cu acordul scris al ambelor părți,
facând excepție următoarele cazuri:
       - în cazul când realizarea obiectului contractului este evident imposibilă;
       - când este reziliat pentru neexecutare.

VI. LITIGII
Art. 9. - Părțile convin de comun acord că în eventualitatea unor litigii (neînțelegeri)
ocazionate de neîndeplinirea (îndeplinirea defectuoasă) a obligațiilor contractuale, să
depună toată diligența necesară în vederea soluționării acestora pe cale amiabilă, iar în
caz contrar se va putea apela la instanțele competente.

VII. DISPOZIȚII FINALE
Art. 10. - Prezentul contract intra în vigoare la data semnării sale. Prezentul contract s-a
încheiat și semnat în 2 exemplare originale de egală valoare juridică, câte unul pentru
fiecare parte la data de __________________ .

SPONSOR:                                                                                          BENEFICIAR:

_____________________                                                                 Oficiul Pastoral Arhidiecezan 
                                                                                                                       pentru Familii

                                                                                                                   Reprezentant legal:
                                                                                                            Szénégető István-Barnabás


