CONTRACT DE SPONSORIZARE
nr. _________/_________________
In conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare privind sponsorizarea, stipulate in
Legea nr.32/ 1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si
cu prevederile Legii 227/2015, se incheie prezentul contract de sponsorizare.
Art.I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. _______________________, cu sediul in ___________________________, telefon
_________________, fax ___________________, e-mail: _____________________,
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. ______________________, CIF
________________, cont avand cod IBAN _________________________, deschis la
___________________________________________________, reprezentata legal prin
__________________________________________________, in calitate de SPONSOR,
denumita în continuare “Sponsorul”,
si
1.2. MUNICIPIUL CAREI, având codul de identificare fiscală : 4481160, cu sediul

în Municipiul Carei, str. 1 Decembrie 1918, nr. 40, jud. Satu Mare, reprezentată prin
ing.Eugen Kovacs – în calitate de primar, denumita in continuare “Beneficiarul”,
au hotarat, de comun acord, încheierea prezentului contract, în urmatoarele
termene si conditii:
Art. II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul prezentului contract il constituie sprijinul financiar acordat de catre
sponsorul_______________________________, beneficiarului sponsorizarii, MUNICIPIUL
CAREI, în scopul utilizarii acestuia pentru combaterea efectelor produse de pandemia de
COVID-19 .
Art. III. VALOAREA SPONSORIZARII
3.1. Sponsorul acorda Beneficiarului sponsorizarii, irevocabil si neconditionat, suma totala
de
______________ (suma in litere) lei.
3.2. Plata sumei mentionate la pct. 3.1. se va achita de catre Sponsor, prin virament bancar,
in contul Beneficiarului avand cod IBAN RO57TREZ54721370201XXXXX, dechis la
Trezoreria Municipiului Carei, în termen de ________de la data încheierii contractului.
Art. IV. DURATA CONTRACTULUI
4.1.Contractul se incheie pe perioada cuprinsa incepand cu data semnarii acestuia si pâna la
data efectuarii viramentului bancar, in conformitate cu art. III.
Art. V. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR
5.1. Sponsorul ori beneficiarul are dreptul sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea prin
promovarea numelui, a marcii sau a imaginii sponsorului.
5.2.Sponsorul ori beneficiarul este obligat sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea
intr-un mod care sa nu lezeze, direct sau indirect, activitatea sponsorizata, bunele moravuri
sau ordinea si linistea publica.

5.3. Sponsorul se obliga sa achite suma reprezentand sponsorizarea, pana la data prevazuta in
contract.
5.4. Beneficiarul se obliga sa foloseasca suma reprezentand sponsorizarea in scopul stabilit la
art.II. 2.1, privind obiectul contractului.
Art.VI. INCETAREA CONTRACTULUI
Prezentul contract inceteaza deplin in urmatoarele cazuri:
6.1. s-a implinit termenul pentru care a fost incheiat;
6.2. prin denuntarea sa unilaterala de catre parti, denuntare ce produce efecte de la momentul
comunicarii catre cealalta parte, nefiind necesara acordarea unui termen de preaviz.
Prezentul contract contine 2 pagini si a fost incheiat azi, ________________, in doua
exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte semnatara.
SPONSOR
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