CONTRACT DE SPONSORIZARE

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1. ..........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
în calitate de SPONSOR, şi
2. PAROHIA ACOPERĂMÂNTUL MAICII DOMNULUI, cu sediul social în Str. Teiuş nr. 121 B, sector 5, Bucuresti,
având C.I.F.: 18654016. IBAN: RO54RNCB0278047510610001, BCR Calea Serban Voda nr 209, Bucuresti,
reprezentată prin Preotul Paroh Luţai Claudius Sebastian (CNP 1730715244247)
in calitate de BENEFICIAR;
II. REGLEMENTARE LEGALĂ
În temeiul Legii nr. 32/1994 modificată, a intervenit prezentul contract, cu urmatoarele clauze:
 ...........................................................................................................………………………………………………
 ......................................................................................................................................................................
III. SCOPUL CONTRACTULUI
Art.1. Scopul prezentului contract il reprezinta acordarea de către sponsor a unui sprijin financiar, în favoarea
beneficiarului, având urmatoarea destinatie:
- CONSTRUIRE BISERICĂ, conform Autorizaţiei de construire Nr. 50-T/21.02.2011, a Primăriei Sectorului 5. Bucureşti
IV. PREŢUL CONTRACTULUI ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ
Art. 2. Sprijinul financiar este in valoare de ___________(.....................................) RON, şi este necesar pentru acoperirea
unei părţi din cheltuielile BENEFICIARULUI in desfasurarea activităţilor prevăzute in scopul contractului.
Art. 3. Sumele de bani ce servesc scopului prezentului contract vor fi puse la dispoziţia BENEFICIARULUI in numerar.
Art.4. Plata se va face la data de.............................
S-a primit astazi, data incheierii contractului, suma de .............................................................
V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Art. 5. Obligatiile SPONSORULUI:
a) SPONSORUL se obliga sa acorde la termenul stabilit sprijinul financiar catre BENEFICIAR in vederea acoperirii
cheltuielilor prevazute in scopul contractului.
b) In cazul in care, din motive intemeiate intervenite in derularea prezentului contract, SPONSORUL nu mai poate acorda
sprijinul financiar stabilit in obiectul contractului, acesta se obliga sa depuna toata diligenta in a gasi o alta persoana care
sa duca la bun sfarsit executarea prezentului contract.
c) In cazul in care SPONSORUL, desi a depus toata diligenta, nu gaseste o astfel de persoana, el va fi exonerat de
raspundere numai daca i-a instiintat pe BENEFICIAR cu 10 zile inainte despre imposibilitatea continuarii executarii
obligatiilor in termenii stipulati.
Art. 6. Obligatiile BENEFICIARULUI:
a) BENEFICIARUL sponsorizarii se obliga sa utilizeze sumele incasate de la SPONSOR exclusiv cu destinatia prevazuta
in capitolul III, al prezentului contract.
b) BENEFICIARUL se obliga sa faca dovada, la cererea expresa a Sponsorului, ca a cheltuit suma de bani in scopul
aratat in capitolul III.
c) BENEFICIARUL se obligă să treacă numele SPONSORULUI în “Cartea de Aur” a bisericii, alături de ceilalţi ctitori şi
binefăcători, pentru a fi pomeniţi la slujbele ce se vor oficia în biserică.

VI. DREPTURILE PĂRŢILOR
Art. 7. a) SPONSORUL are dreptul sa verifice daca BENEFICIARUL respecta destinatia banilor prevazuta in contract si
sa atraga raspunderea BENEFICIARULUI de indata ce constata incalcarea de catre acesta a obligatiilor asumate.
b) BENEFICIARUL are dreptul sa ceara sumele de bani atunci cand SPONSORUL, din culpa, nu-si executa de buna-voie
obligatiile.
VII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
Art. 8. In cazul neexecutarii cu rea-credinta a obligatiilor de catre parti, contractul se considera rezolvit de drept, fara
punere in intirziere si fara indeplinirea celorlalte formalitati prealabile. In termenii prezentului contract, prin rea-credinta se
intelege orice acceptiune pe care prevederile legale, doctrina si jurisprudenta o dau acestei notiuni, precum si
neexecutarea obligatiilor contractuale in urmatoarele conditii:
- nerespectarea de catre SPONSOR a clauzelor prevazute la art. 5;
- folosirea banilor de catre BENEFICIAR cu alta destinatie decat cea prevazuta in contract.
Art. 9. a) In cazul in care SPONSORUL nu-si executa obligatiile contractuale in conditiile prezentate mai sus, este obligata
sa plateasca BENEFICIARULUI daune-interese in cuantum de.......;
b) In cazul in care BENEFICIARUL, din culpa sa, foloseste banii cu o alta destinatie, este obligat sa returneze toti banii
primiti pana in momentul descoperirii schimbarii destinatiei lor.
VIII. LITIGII
Art. 10. Litigiile care se vor naşte din prezentul contract sau in legatura cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la
validitatea, interpretarea, executarea sau desfiintarea lui, vor fi solutionate pe cale amiabila.
Art. 11. Daca părţile nu vor ajunge la o intelegere amiabila, atunci litigiile vor fi inaintate spre solutionare instantelor
competente (instanţele civile sau bisericeşti – Sectorul juridic al Arhiepiscopiei Bucureştilor), sau Curtii de Arbitraj
Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, la alegerea reclamantului.
IX. DISPOZITII FINALE
Art. 12. Prezentul contract s-a incheiat astazi, ....................., in 2 exemplare si intră in vigoare la data semnării sale.

SPONSOR,

BENEFICIAR,

............................................

............................................

