Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 157 din 27.06.2018

CONTRACT DE SPONSORIZARE
Nr. _____ din __.__.2018

I.

PĂRȚILE CONTRACTANTE

(1) SC MARSAT SA , cu sediul in Roman, str. Ştefan cel Mare nr. 268, înregistrata la
Registrul Comerţului cu nr. 27/553/91, CUI R02662284, Cont:
RO45BRDE280SV02734712800, deschis la BRD ROMAN, reprezentata prin domnul
Vasile Balcan, director, in calitate de sponsor, si,
(2) DIRECŢIA ASISTENTA SOCIALA ROMAN- Casa Bunicilor ,cu
sediul in loc.Roman , str.Ogoarelor nr.12. Cod Fiscal 35398236,
reprezentata de doamna Chirugu Gianina, in calitate de beneficiar, s-a
încheiat, in conformitate cu prevederile Legii nr.32/1994, cu modificările
ulterioare, prezentul contract.
II.
OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.2. Obiectul prezentului contract consta in sponsorizarea beneficiarului, de către SC
MARSAT SA, cu verdeţuri, legume si fructe de la sera Traian, necesare cantinei centrului
Casa Bunicilor.
Art.3. Sponsorul se obliga sa pună la dispoziţia beneficiarului verdeţuri, legume si fructe
in valoare de 5.000 lei.
Art.4. Beneficiarul se obliga sa utilizeze suma ce face obiectul prezentului contract
potrivit destinaţiei sale;
Art. 5. Beneficiarul va face cunoscut numele sponsorului, intr-un mod care sa nu lezeze
direct sau indirect activitatea sponsorizata, bunele moravuri sau ordinea si liniştea publica si
va utiliza suma sponsorizata in scopul aratat in cererea sa.
III.
DISPOZIŢII FINALE
Art.6. Nerespectarea obligaţiilor contractului este sanctionata cu rezilierea contractului,
restituirea sumei primite si plata de daune, in cuantum egal cu dobanda practicata de banca
sponsorului. Rezilierea contractului se va face după un preaviz de 15 zile.
Art.7. Forţa majora exonerează de răspundere partea care o invoca, in condiţiile legii.
Partea afectata de forţa majora are obligaţia sa instiinteze, in scris, cealalta parte, in termen de
cel mult cinci zile de la apariţia evenimentului de forţa majora.
Art.8.Litigiile de orice natura decurgând din executarea prezentului contract, in prima
etapa, se vor rezolva pe cale amiabila si, in caz de menţinere a divergentei, se va face apel la
instanţele de drept comun competente.
Art.9. Părţile convin ca modificarea termenilor acestui contract (inclusiv valoarea si durata
contractului) se poate realiza numai prin act adiţional - care sa constituie in parte integranta la
acest contract.
Prezentul contract s-a încheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte, ambele
exemplare avand aceeaşi putere.
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