CONTRACT DE SPONSORIZARE
Nr. …………/…………………….
I. PARTILE CONTRACTULUI
Societatea ........................................................................................................ cu sediul social
in..........................., str....................................... nr…......, bloc…......, scara ..........., etaj ..........,
apartament ........., judet/sector……....…...., inregistrata la Oficiul Registrului
Comertului............................., sub nr. .......................... cod
contul nr. ............................................., deschis

fiscal

nr. ......................,

avand

la..............................................., reprezentata de

................................., cu functia de..................................., denumita in continuare Sponsor.
Si
Asociatia pentru promovarea vehiculelor electrice in Romania – „AVER” cu sediul in Bucuresti,
Splaiul Unirii Nr. 313, 030138 – Bucuresti, Corp M, Etaj 2/D1 inscrisa in registrul spacial al
persoanelor juridice la Judecatoria Municipiului Bucuresti Sector 3 cu nr. 352/PJ/2005, cod fiscal
17993391, cont bancar nr. RO30BRDE441SV63042254410 in LEI deschis la banca BRD Dristor,
reprezentata de Dr. Ing. Mihaela SCORTESCU – Director Executiv, denumita in continuare
Beneficiar,

In conformitate cu prevederile legislatiei romanesti, privind sponsorizarea, stipulate in Legea
nr.32/1994 (modificata, completata si aprobata prin Ordonanta Guvernului Nr.
36/1998, respectiv prin Legea nr.204/2001), precum si cu prevederile Legii 571/2003 cu
modificarile la zi: “ Contribuabilii care efectueaza sponsorizari, scad din impozitul pe profit
datorat sumele aferente, daca totalul acestor cheltuieli indeplineste cumulativ urmatoarele
conditii:
- este in limita a 3 % din cifra de afaceri;
- nu depaseste mai mult de 20 % din impozitul pe profit datorat.”
au convenit sa incheie prezentul contract de sponsorizare, cu respectarea urmatoarelor
clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul prezentului contract il constituie sponsorizarea prin mijloace financiare in mod
irevocabil, de catre Sponsor, pentru si in contul Asociatiei AVER.
2.2. Suma va fi utilizata pentru indeplinirea scopului Asociatiei AVER mentionat si in
statut.
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui, si va fi valabil pana la data:
3.2. Sponsorizarea este unica si va fi pusa la dispozitia Beneficiarului pana la data de:................
3.3. Sponsorizarea este zilnica/saptamanala/lunara/trimestriala/semestriala/anuala si se
efectueaza pe perioada de la ........................ si pana la .......................................
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IV. OBLIGATIILE PARTILOR
4.1 Obligatiile Sponsorului :
4.1.1. Sponsorul se obligă să depună in contul Beneficiarului, suma de:....................................
4.1.2. Sponsorul nu poate sponsoriza cu bani sau bunuri care provin din surse bugetare,
potrivit legii.
4.2 Obligatiile Beneficiarului :
4.2.1. Beneficiarul se angajeaza sa foloseasca suma de bani sponsorizata in scopul
mentionat la obiectul contractului.
4.2.2. Beneficiarul poate sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea prin
promovarea numelui, marcii sau imaginii sponsorului, intr-un mod care sa nu lezeze direct sau
indirect activitatea sponsorizata, ordinea si linistea publica, moravurile.
4.2.3. Beneficiarul este scutit de plata impozitului pe venit pt bunurile financiare primite din
sponsorizari.
V. FORTA MAJORA
5.1. In caz de forta majora, partile pot conveni decalarea termenelor de indeplinire a
obligatiilor contractuale. Invocarea « fortei majore » se face in scris in termen de sapte
zile de la data inceperii evenimentelor sau imprejurarilor considerate drept « forta majora ».
VI. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
6.1. Nerespectarea obligatiilor (sau uneia din obligatiile), prevazute mai sus, de catre uan
din parti determina rezilierea contractului de catre cealalta parte cu un preaviz prealabil de 15
zile.
VII. LITIGII
7.1. Eventualele litigii apărute în derularea prezentului contract se vor soluţiona pe cale
amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi dedus spre judecare
si va fi solutionat de organismele abilitate.
VIII. DISPOZITII FINALE
8.1. Modificarea prezentului contract poate fi facuta numai in scris, prin acordul ambelor
parti, sub forma unui act aditional.
8.2. Daca termenul de onorare a obligatiilor ce rezida din prezentul contract nu este respectat
de catre Sponsor, iar daca intarzierea depaseste 10 (zece) zile lucratoare, Beneficiarul poate
rezilia unilateral acest contract.
8.3. Daca una dintre parti solicita rezilierea contractului, in alte conditii decat la punctul 8.2,
din acest capitol, acestea trebuie sa isi faca cunoscuta intentia in scris, cu 30 (treizeci) de zile
inainte de termenul la care doreste incetarea relatiilor contractuale.Prevederile
contractuale sunt obligatorii pentru ambele parti si in cadrul perioadei de preaviz de 30 de
zile.
8.4. Prezentul contract a fost intocmit astazi ............................................, in doua exemplare
originale cu valoare juridica egala, cate unul pentru fiecare parte.
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SPONSOR

BENEFICIAR

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

Asociatia pentru promovarea vehiculelor electrice
in Romania
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