CONTRACT DE SPONSORIZARE ONG 2019 NR. __________ din data _______________
1. Între parțile:
______________________________ în calitate de sponsor, numit in cele de urmează “Sponsor”, cu sediul în
_________________________________,
cod
fiscal
RO____________________,
identificată
cu
J___________________, telefon _______________, email:_______________________________, având contul
bancar ________________________________, deschis la _______________________, reprezentată de către
_______________________________________ în calitate de Administrator
și
FUNDATIA “UNU ȘI UNU” înregistrată la Ministerul Jusiției în Registrul Național O.N.G la Nr.1419/B/1998, C.I.F.:
10319482, , cu sediul în București, Bvd. Gheorghe Șincai Nr.5, Bl.2, Sc.A, Ap.24, Sectorul 4, C.P.040311, email:
fundatiaunusiunu@gmail.com, telefon 0722 100 622, având contul IBAN: RO65.BTRL.RONC.RT03.2443.0701,
deschis la Banca Transilvania, în calitate de beneficiar al sponsorizării, numită în cele ce urmează “Beneficiar”,
reprezentată de catre Dl. Nuțu Anghelina, în calitate de Președinte fondator, a intervenit următorul contract:
2. Obiectul contractului
Sponsorul accordă Beneficiarului, o sponsorizare constând în suma de ________________ lei pentru susținerea
proiectelor sociale ale acestuia.
3. Obligațiile părților
3.1 Beneficiarul se obligă să folosească suma în folosul proiectelor sociale ale Fundației.
3.2 Beneficiarul se obligă să aducă la cunoștința publicului sponsorizarea într-un mod care să nu lezeze direct
sau indirect activitatea sponsorizată, bunele moravuri, sau ordinea si liniștea publică.
3.3 Sponsorul se obligă să plătească suma de ________________lei până pe data de 31 decembrie 2019.
4. Modalitatea și condițiile de plată
Plata sponsorizării se va face până pe data de 31 decembrie 2019, in lei, prin virament bancar, în contul IBAN:
RO65.BTRL.RONC.RT03.2443.0701 deschis la Banca Transilvania, Sucursala Tineretului.
5. Durata sponsorizării
Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui și este valabil până la îndeplinirea tuturor obligațiilor de
către ambele părți.
6. Legea aplicabilă și litigii
6.1 Prezentului contract i se aplica legea română.
6.2 Eventualele neînțelegeri apărute între părți se vor rezolva pe cale amiabilă; în caz contrar litigiul se va
supune spre solutionare instanțelor judecătorești competente.
6.3 Orice cerere sau notificare decurgând din prezentul contract va fi realizată în scris si va putea fi remisă
personal ori trimisă prin fax, sau scrisoare recomandată si va fi considerată primită în cazul faxului la 2 zile
lucratoăre de la transmitere, iar in cazul scrisorii recomandate la 5 zile lucrătoare de la expediere.
Prezentul contract a fost încheiat astazi, ___________________, în două exemplare, câte unul pentru fiecare
parte, ambele având aceeași valabilitate.
Sponsor,
_______________________________________
_______________________________________
Administrator

Beneficiar,
FUNDATIA “UNU ȘI UNU”
Nuțu Anghelina
Președinte fondator
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