
CONTRACT DE SPONSORIZARE

r. PARTTLE CONTRACTUALE

intre,
Societatea comerciali cu sediul in localitatea

str nr jud. contul nr, deschis la
Banca sucursala cu numdr de inmatriculare la Registrul
come(ului cod fiscal reprezentatd prin _ in calitate de sponsor

9i

Asocialia De-a Arhitectura Filiala Sibiu av6nd sediul in Sibiu, str. Litovoiu Vod5, nr. 24 A, judelul Sibiu, CIF: 36159571 ,

cont bancar RO55BTRLRONCRT0339840301, deschis Ia Banca Transilvania, sucursala Sibiu, reprezentati de Pregedinte Anca
Daniela Bordean, in calitate de Beneficiar, pe de altii parte,

a intervenit prezentul contract de sponsorizare care are labazd acordul de voinld al pdr[ilor contractante gi este incheiat
cu respectarea Legii nr. 32119.05.1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul contractului il constituie sponsorizarea in produselservicii/sume de bani, in valoarelsuma de

@i,J;1li;:.ff?,,""s':,il;;;;;;;;ffi;"liil;;;ffi;;;;;................,,.
ilr. DREPTURTLE 9r OBLTGATilLE SPONSORULUT

3.1.Sponsorulseoblig5sdlivrezebeneficiaruluiproduseinvaloarede-cuvenit5princontract,p6n5ladatade
in vederea desfdgurdrii de cdtre beneficiar a activitSlii specifice sau si presteze servicii const5nd

in-.
3.2. Sponsorul se obliga sa vireze suma de
do-

in contul asociatiei, pana cel tarziu in data

3.2. Sponsorul are dreptul de a verifica modul in care beneficiarul sponsorizdrii, folosegte produselelserviciilelsumele de bani
sponsorizate conform contractului 9i de a cere beneficiarului, la expirarea duratei contractului, o dare de seamd referitoare la
indeplinirea de cdtre beneficiar a obligaliilor sale contractuale.

rv. DREPTURTLE gr OBLTGATilLE BENEFTCTARULUT

4.1. Beneficiarul sponsorizirii se obligS s5 primeascd gi s5 foloseascd produsul/produsele/sumele de bani alocate drept
sponsorizare, numai pentru scopurile 9i activitdtile pentru care s-a incheiat prezentul contract.
4.2. Beneficiarul se obligd sd puni la dispozi{ia sponsorului toate documentele doveditoare referitoare la utllizarea
materialelor/sumelor de bani, conform obiectul u i contractului.
4.3. Beneficiarul va folosi toate m'ljloacele aflate la dispozitia sa pentru a promova numele gi interesele sponsorului, in asa fel
incat sa nu lezeze prin actiunile sale, direct sau indirect, numele, marca sau imaginea acestuia din urma.

V. LITIGII

5.1. Eventualele litigii intervenite intre pii(i in legdturd cu prezentul contract, se vor rezolva de pdr[i pe cale amiabild.
5.2. In situalia in care pdr[ile nu vor soluliona problemele lor litigioase pe cale amiabilS, ele vor supune cauza spre solulionare
instanlei judecdtoregti competente.

vt. DrsPoztTil FTNALE

6.1. Prezentul contract s-a incheiat azi, intr-un numdr de _ exemplare, din care
exemplare pentru sponsor, gi exemplare pentru beneficiar,

BENEFICIAR

Asocialia De-a Arhitectura Filiala Sibiu

1

,{$octATtAg
de-a arhltectura

FII.IATA SIBIU

SPONSOR

Daniela Bordean
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