CONTRACT DE SPONSORIZARE
Încheiat azi _______, la sediul sponsorului.
I. Părțile contractante:
1.1. __________________________ cu sediul în __________________, str.
_______________ nr. ____, Cod fiscal ______________, Nr. Ord. Reg. Com.
___________ având contul __________________________ deschis la banca
________________________, reprezentată de ________________________ în
calitate de ADMINISTRATOR denumit in continuare SPONSOR, pe de o parte, și

1.2. Asociaţia

Colegiului

Miko

Imre,

înfiinţat

prin

încheiere

civilă

nr.

1615/30.11.2004 la Judecătoria Miercurea Ciuc, cu sediul în Cluj-Napoca str.
Aurel Suciu nr. 12/A, cu codul de înregistrare fiscală 17055035, având contul
RO49 OTPV 2000 0061 3386 RO01

deschis la Banca OTP Romania, Cluj-

Napoca reprezentată prin Szilágyi Emese în calitate de președinte, denumit în
continuare BENEFICIAR, pe de altă parte.

II. Obiectul contractului:
2.1. Sponsorul se obligă în mod irevocabil să contribuie la realizarea obiectivelor
beneficiarului și anume ________________________
2.2. Pentru realizarea scopului propus la pct. 2.1. sponsorul pune la dispoziția
beneficiarului suma de ____ (____________) lei.
III. Obligațiile părților:
3.1. Sponsorul se obligă să pună la dispoziția beneficiarului suma de bani ce
face obiectul contractului până la data de …………….
3.2. Beneficiarul se obligă să folosească suma de bani ce face obiectul
sponsorizării doar in scopul prevăzut la pct.2.1. din contract.
3.3. Beneficiarul se obligă să aducă la cunoștința publicului sponsorizarea prin
promovarea numelui, mărcii sau imaginii sponsorului.

3.4. Beneficiarul este obligat să aducă la cunoștința publicului sponsorizarea întrun mod care să nu lezeze direct sau indirect imaginea sponsorului, activitatea
sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea și liniștea publică.
IV. Răspunderea contractuală:
4.1. Nerespectarea oricăreia dintre obligațiile din prezentul contract, de către una
dintre părți, îndreptățește cealaltă parte să rezilieze prezentul contract, fără
intervenția instanței și fără a datora despăgubiri, prin simplă notificare scrisă
comunicată cu 15 zile anterior datei preconizate a rezilierii.

V. Dispute:
5.1. Disputele decurgând din interpretarea şi executarea prezentului contract, vor
fi soluţionate de către părţi pe cale amiabilă.
În cazul imposibilităților soluţionării lor pe cale amiabilă, disputele vor fi supuse
judecății instanțelor judecătoreşti competente.

VI. Dispozitii finale:
6.1. Prezentul contract a fost redactat in 2 exemplare, câte unul pentru fiecare
parte.
6.2. Prezentul contract intră în vigoare la semnarea sa de către ambele părți.
6.3. Părţile beneficiază de facilitate prevăzute în Legea nr. 32/1994, modificată
de O.G. nr. 36/1998.

Sponsor

Beneficiar
ASOCIAŢIA COLEGIULUI MIKÓ IMRE

ADMINISTRATOR

REPREZENTANT

___________

Szilágyi Emese

