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CONTRACT DE SPONSORIZARE
NR.

DIN DATA DE

ART. I. PĂRȚILE CONTRACTANTE:
1.Asociația Valori Dobrogene, cu sediul în loc. Tulcea str. Elena Doamna nr.17A, cod 820065
judeţ Tulcea, Cod de identificare fiscală 282 68 64, cont bancar nr. IBAN: RO12BTRL 0370 1202
3789 49XX, deschis la Banca Transilvania Tulcea, reprezentată de Sirotencu Liviu, în funcția de
Președinte, în calitate de Beneficiar,
și
2. Societatea Comercială
str.
, nr.
, NR. ORC.
, deschis la
dl./dna.
, în calitate de Sponsor.

, et.

, cu sediul în loc.
, jud.
, cont IBAN

,
, CUI
, reprezentată prin

, în funcția de

ART. II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Prin prezentul contract S.C.
S.R.L.,
sponsorizează
AsociatiaValori Dobrogene, cu suma de
pentru realizarea
sumă pe care o va achita cu O.P. până la data de
.
Plata se va face prin OP in contul Asociației menţionat la punctul 1 sau la casieria organizaţiei pe
bază de chitanţă.
ART. III. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
Pentru neexecutarea in totalitate a obligatiilor prevazute in contract, conditia rezolutorie este
subinteleasa (art.1020 c.civil). Cu toate acestea contractul nu va fi desfiintat de drept ci va permite
celui care si-a indeplinit obligatia sa aleaga intre executarea conventiei sau sa ceara desfiintarea
cu daune interese. Desfiintarea se va cere intotdeauna inaintea justitiei (art.1021 c.civil). Pentru
neexecutarea in parte, ori pentru executarea in mod necorespunzator a obligatiilor partea
indreptatita poate cere despagubiri sau penalitati (art.1066 c.civil).
ART. IV. REZILIEREA CONTRACTULUI
Rezilierea prezentului contract se poate face cu acordul partilor pe cale amiabila. Fiecare isi
rezerva dreptul de a rezilia unilateral contractul, in cazul in care partenerul nu respecta
angajamentele luate. In cazul in care rezilierea nu este posibila pe cale amiabila aceasta este de
competenta instantelor judecatoresti.
C.I.F. 282 68 640

Banca: BANCA TRANSILVANIA

IBAN: RO12BTRL 0370 1202 3789 49XX

Asociaţia Valori Dobrogene
Str. Elena Doamna nr. 17A, Loc. Tulcea, Jud. Tulcea, 820065
Tel. : +40 721 278 421; 0727 330 638
www.asvd.ro, contact@asvd.ro

ART. V. DISPOZITII FINALE
Modificarea prezentului contract poate fi facuta numai in scris, prin acordul ambelor parti. Prezentul
contract impreuna cu modificarile si anexele sale, reprezinta vointa partilor si inlocuieste orice
intelegere orala dintre acestia, anterioara sau ulterioara semnarii prezentei intelegeri.

Prezentul contract a fost incheiat astazi ………………….. in doua exemplare, cate unul pentru
fiecare parte semnatara a contractului.

BENEFICIAR,
ASOCIAȚIA VALORI DOBROGENE
Prin reprezentant,
Președinte Sirotencu Liviu

C.I.F. 282 68 640

Banca: BANCA TRANSILVANIA

SPONSOR,

IBAN: RO12BTRL 0370 1202 3789 49XX

