
Nr. …./Data ………..

CONTRACT DE SPONSORIZARE

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1……………………………………., cui:……………, reg. com..…………., cu sediul
în…………, str………………….., bl…., sc……, ap……., telefon…………, avand contul
IBAN…………………………………., deschis la…….., reprezentată de administrator,
…………………., în calitate de SPONSOR, pe de o parte,
si
1.2 Academia Sportiva Alexandru Csepreghi, cu sediul în Str. Victoriei, nr. 83L, et.P, Ap
3, C.I.F. 45001758, având contul IBAN RO10BTRLRONCRT0614842901, deschis la
Banca Transilvania, reprezentată de Csepreghi Iuliu Alexandru - Președinte, în calitate de
BENEFICIAR, pe de altă parte,

de comun acord, în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/1994, actualizata, privind
sponsorizarea, părţile au convenit să încheie prezentul contract de sponsorizare, cu
respectarea următoarelor clauze:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie transferarea de către SPONSOR a unor
mijloace financiare pentru susținerea activității fără scop lucrativ a BENEFICIARULUI, în
vederea îndeplinirii scopului acestuia, așa cum acesta este prevăzut în actul constitutiv și
statutul Asociației.

3. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Prezentul contract este valabil  din …………. pana în …………..
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4. VALOAREA ŞI MODALITATEA DE PLATĂ
4.1. Valoarea totală a contractului este de ………… lei.

4.2. Suma va fi transferată într-o singură tranșă, în contul BENEFICIARULUI,
RO10BTRLRONCRT0614842901, deschis la Banca Transilvania.

5. DREPTURILE ȘI OBLIGAŢIILE SPONSORULUI
5.1. SPONSORUL se obligă să pună la dispoziția BENEFICIARULUI suma stipulată în
prezentul contract.

5.2. SPONSORUL are dreptul să solicite din partea BENEFICIARULUI justificarea
sumelor acordate conform prezentului contract.

6. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI
6.1. Utilizarea sumei alocate exclusiv în scopul precizat la capitolul "Obiectul Contractului"
și să prezinte la cerere, documente justificative în acest sens.

6.2. Aducerea la cunoștința publicului numele sponsorului prin menționarea lui in lista de
sponsori.

6.3. În caz de nerespectare a obligaţiilor contractuale din vina BENEFICIARULUI, acesta se
obligă să restituie suma primită în termen de 10 (zece) zile de la prima solicitare a
SPONSORULUI.

7. FORŢA MAJORĂ
7.1. Forţa majoră aşa cum este definită şi reglementată de legislaţia în vigoare exonerează de
răspundere partea care o invocă într-un termen de 15 zile de la producerea sa, fiind necesar şi
avizul constatator al organului de specialitate competent.

8. CESIUNEA CONTRACTULUI
8.1. Părţile contractante se obligă să nu cesioneze către terţe persoane drepturile şi obligaţiile
ce le revin din executarea prezentului contract.

8.2. În caz de nerespectare a prevederilor prezentului articol, partea vătămată are dreptul la
despăgubiri, cuantumul acestora fiind stabilit în funcţie de valoarea prejudiciului suferit.
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9. NOTIFICĂRI
9.1. Orice notificare / comunicare adresată de către o parte, celeilalte, va fi considerată valabil
îndeplinită dacă va fi transmisă acestei ultime părţi la adresa menţionată la începutul
prezentului contract.

9.2. În cazul în care comunicarea va fi făcută prin poştă, ea se va face prin scrisoare
recomandată ce se va considera că a fost primită de către destinatar în 6 zile de la data la care
a fost predată serviciului poştal, în cazul în care comunicarea va fi făcută sub formă de fax
sau telex, comunicarea se consideră primită de către destinatar în prima zi lucrătoare
următoare celei în care a fost expediată.

10. DISPOZIŢII FINALE
10.1. Prezentul contract reprezintă voinţa reală a părţilor, orice înţelegere verbală (eventual
scrisă) anterioară nu produce niciun efect juridic.

10.2. Încălcarea în orice mod de către o parte contractantă a obligațiilor prevăzute în
prezentul contract, cu efectul prejudicierii grave a celeilalte părți, atrage după sine
răspunderea civilă sau penală, după caz, a părții respective, conform normelor legale in
vigoare.

10.3. Părţile convin de comun acord ca, în eventualitatea unor litigii (neînţelegeri), ocazionate
de neîndeplinirea (îndeplinirea defectuoasă) obligaţiilor contractuale, să depună toată
diligenţa necesară în vederea soluţionării acestora pe cale amiabilă.

10.4. În cazul în care orice încercare de rezolvare pe cale amiabilă este sortită eşecului,
litigiul va fi dedus spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente din județul
Maramureș.

Încheiat astăzi, ………………. în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte
contractantă, cu valoare juridică egală, executoriu din momentul semnării.
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SPONSOR
……………..
Administrator
……………..

BENEFICIAR
Club Sportiv Academia Alexandru Csepreghi

Presedinte
Csepreghi Iuliu Alexandru
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