Nr. înreg. ____/______________

CONTRACT DE SPONSORIZARE
I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
Societatea ………………………………………………………….………, înmatriculată la O.R.C.
sub nr. ..............................................., Cod Unic
…………………………
atribut fiscal
………………………..,
avînd
sediul
social
în
str.
…………………………………………..……………………………………………………..,
reprezentată
de
………………………………………….
în
calitate
de
……………………….……………., denumită în prezentul contract SPONSOR.
Si,
1.2 Asociatia pentru Sanatate Mintala a Copilului „Sfantul Serafim de Sarov”, cu sediul
în Voluntari, Jud. Ilfov, Str. Galata nr. 55, Bl. B, ap. 25, având codul de inregistrare
fiscala 26481897 si codul IBAN RO 46 RZBR 0000 0600 1232 8362 deschis la
Raiffeisen Bank – Sucursala Kogalniceanu, reprezentata legal prin VicepresedinteZamfir Ana-Maria, , denumită în prezentul contract Sponsorizat,
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
În baza prevederilor art. 4 din legea 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările ulterioare
şi
a
legii
571
art.31,
alin.4
privind
Codul
Fiscal,
societatea
……………………………………………….......……. va sponsoriza Asociatia pentru Sanatate
Mintala a Copilului „Sfantul Serafim de Sarov” cu următoarele obiective specifice:
sustinerea Campaniei sociale “Stop Autism Virtual”. Mai multe informatii se pot
afla de pe siteul www.stopautismvirtual.ro
III. DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract se încheie pe o perioadă de _______, cu posibilitate de prelungire.
IV. VALOAREA CONTRACTULUI ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ
Valoarea totală a sponsorizărilor va fi de ……….....…. RON
Sponsorizarile se vor efectua in contul:
RO 46 RZBR 0000 0600 1232 8362 deschis la Raiffeisen Bank – Sucursala
Kogalniceanu
V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
SPONSORIZATUL se obligă să folosească sumele sau bunurile materiale potrivit destinaţiei
pentru care s-a făcut sponsorizarea.
VI. ALTE CLAUZE
Societatea …………………………………………….……………………, în calitate de sponsor,
urmează să beneficieze de prevederile art.8 din legea nr.32/1994 privitor la reducerea bazei din
impozitare cu echivalentul sponsorizării, cu modificările ulterioare şi a legii 571 art.31, alin.4
privind Codul Fiscal.
Forţa majoră, definită conform legislaţiei în vigoare, apără de răspundere partea care o
invocă în condiţiile legii.
Prezentul contract s-a încheiat astăzi, _____________, în două exemplare, cîte unul pentru
fiecare parte.
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