CONTRACT DE SPONSORIZARE
nr.
/
În temeiul Legii Nr. 32/1994 cu modificările şi completările ulterioare, se
încheie prezentul contract având ca obiect sponsorizarea unei acţiuni între:
I. Părţile contractante
1. …………………………………….., cu sediul social în localitatea
____________
,
…………………………………………….,
judeţul
Hunedoara, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr.
…………………………….
cod
fiscal
…………..
cu
contul
…………………………………………………………..
deschis la ………………………………………
reprezentată
de ………………, cu funcţia de ……………….., în calitate de sponsor şi
2. PAROHIA ORTODOXA ROMANA DEVA VII – SFANTUL ILIE, cu sediul
social în localitatea DEVA, judeţul Hunedoara , cod fiscal 28369777, cu
contul RO88 UGBI 0000 3720 0577 7RON, deschis la Garanti Bank
Sucursala Deva , reprezentată de PREOT PAROH IOAN JURCA, TEL. :
0724341727, în calitate de beneficiar
II. Obiectul contractului
Sponsorul se angajează în mod irevocabil să susţină actiunea :
CONSTRUIREA BISERICII ORTODOXE CU HRAMUL SFANTUL ILIE, prin
punerea la dispoziţia beneficiarului a sumei de ______lei.
Suma care face obiectul sponsorizării se va plăti în contul beneficiarului nr.
RO25UGBI0000372002327RON deschis la Garanti Bank Sucursala Deva, intrun termen de_____ de la incheierea prezentului contract, in una sau mai multe
transe, in functie de posibilitatile financiare ale sponsorului.
III. Obligaţiile părţilor

1

Page

B. Obligaţiile beneficiarului
1. Beneficiarul este obligat să aducă la cunoştinţă publicului sponsorizarea
într-un mod care să nu lezeze direct sau indirect activitatea sponsorizată, bunele
moravuri sau ordinea şi liniştea publică.
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A. Obligaţiile sponsorului
1. Sponsorul se obligă să nu intervină, direct sau indirect, în activitatea
beneficiarului.
2. Sponsorul nu poate efectua reclamă sau publicitate comercială anterioară,
concomitentă sau ulterioară în favoarea lui sau a altor persoane.

2. Beneficiarul nu poate efectua reclamă sau publicitate comercială anterioară,
concomitentă sau ulterioară în favoarea lui sau a altor persoane.
3. Beneficiarul va prezenta sponsorului un raport al modului de utilizare a
sumelor sponsorizate.
IV. Încetarea contractului
Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia
unui tribunal arbitral sau a instanţei judecătoreşti, în cazul în care una dintre
părţi:
- nu îşi execută una dintre obligaţiile esenţiale enumerate la pct. 1 – 4 din
prezentul contract;
- este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată
procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului
contract;
- cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără
acordul celeilalte părţi;
- îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o
notificare scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va
duce la rezoluţiunea prezentului contract.
- denuntare unilaterala de catre oricare parte, cu conditia acordarii unui
preaviza de 5 zile.
Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o
va notifica celeilalte părţi, cu cel puţin 1 zile înainte de data la care încetarea
urmează să-şi producă efectele.
Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja
scadente între părţile contractante.
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VII. Notificări
Orice notificare adresată de una dintre părţi celeilalte este valabil îndeplinită
dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în art. I a prezentului contract.
În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin
scrisoare recomandată, cu confirmare de primire şi se consideră primită de
destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.
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VI. Forţa majoră
Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen
sau/şi de executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei
obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau
executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa
majoră, aşa cum este definită de lege.
Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în
termen de 5 zile, producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în
vederea limitării consecinţelor lui.
Dacă în termen de 45 zile de la producere, evenimentul respectiv nu
încetează, părţile au dreptul să considere contractul încetat de plin drept, fără ca
vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

Dacă confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în
prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.
Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu
sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele
precedente.
VIII. Litigii
Neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din
interpretarea, executarea sau încetarea acestuia vor fi rezolvate pe cale amiabilă
de reprezentanţii lor, în caz contrar acestea vor fi supuse soluţionării instanţelor
judecătoreşti competente.
IX. Clauze finale
Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între
părţile contractante.
Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere
verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui
Încheiat astăzi …………….. într-un număr de 2
original, câte unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR,
PAROHIA ORTODOXA ROMANA
DEVA VII – SFANTUL ILIE
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PREOT PAROH IOAN JURCA
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SPONSOR,
…………………………………

exemplare cu valoare de
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