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Anexă la H.C.L. nr. 103 din 07.09.2010 
 

 

 

 

 

CONTRACT DE DONAŢIE/SPONSORIZARE 

 

Nr. 15130/02.09.2010 

 

 

  

Încheiat între: 
  

 S.C. HIDRLOELECTRICA S.A., societate comercială de producere a 

energiei electrice, cu sediul în Bucureşti, str. Constantin Nacu, nr. 3, sector 2, 

înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J/40/7426/2000, cod unic de 

înregistrare RO 020995, CUI 13267213, având cont nr. ____________________ 

deshis la ______________________, reprezentată de dl. Mihai David – director 

general, în calitate de donator/sponsor 

 

şi 

 

 MUNICIPIUL ROMAN, cu sediul în Roman, judeţul Neamţ, Piaţa 

Roman Vodă, nr. 1, cod unic de înregistrare 2613583, având cont nr. 

RO11TREZ49221370201xxxxx, deschis la Trezoreria Roman, reprezentată de 

prof. Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul municipiului Roman , în calitate de 

beneficiar al donaţiei/sponsorizării. 

 

I. OBIECTUL ŞI SCOPUL CONTRACTURLUI 

 

 1.1. Prezentul contract are ca obiect donarea/sponsorizarea sumei de 

80.000 lei (optzeci mii lei).  

 1.2. Prezentul contract se încheie în considerarea calităţii Beneficiarului 

de persoană juridică fără scop patrimonial, în vederea acordării de sprijin 

financiar pentru refacerea infrastructurii, distrusă în urma inundaţiilor (se va 

completa cu obiectul donaţiei). 

   

II. PLATA ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 
  

 2.1. Donatorul/sponsorul va vira suma reprezentând valoarea 

donării/sponsorizării în contul Beneficiarului în termen de 15 zile de la data la 

care Beneficiarul i-a transmis copia Hotărârii de Consiliul Local prin care este 

acceptată donaţia şi prin care este aprobată rectificarea bugetului local privind 

rectificarea bugetului local la capitolele „Venituri”, respectiv „Cheltuieli” cu 

valoarea acesteia. 

 2.2. Plata se va face o singură dată, în contul deschis pe numele 

MUNICIPIUL ROMAN, nr. RO11TREZ49221370201xxxxx deschis la 

Trezoreriei Roman. 
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III. DURATA CONTRACTULUI  

 

 3.1. Durata contractului este de 180 de zile calendaristice, cu începere 

de la data virării sumei reprezentând valoarea donaţiei/sponsorizării în contul 

beneficiarului. 

 3.2. În cazul în care suma nu este utilizată în termenul prevăzut pentru 

realizarea scopului convenit prin contract, contractul se va rezilia de drept, 

având ca şi consecinţă obligaţia Beneficiarului de a restitui, în contul 

donatorului/sponsorului, suma care face obiectul contractului. 

   

IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

 

4.1. Donatorul/ sponsorul are dreptul să afişeze emblema/marca sa în 

cadrul tuturor acţiunilor organizate pe întreaga durată şi în legătură cu obiectul şi 

scopul contractului. 

4.2. Donatorul/ sponsorul are dreptul de a organiza şi realiza acţiuni de 

promovare a imaginii sale. 

4.3. Donatorul/ sponsorul are dreptul de a verifica direct şi personal 

destinaţia şi modul de folosire a obiectului donaţiei/ sponsorizării prevăzute la 

cap. I. 

4.4. Beneficiarul se obligă să folosească obiectul donaţiei/ sponsorizării 

exclusiv în scopul pentru care a fost încheiat prezentul contract. 

4.5. Beneficiarul se obligă să transmită la sediul Donatorului, lunar sau 

trimestrial, până la data de 15 a lunii următoare, copii după documente 

justificative privind utilizarea fondurilor care fac obiectul contractului, avizate la 

plată de către Beneficiar, însoţite de rapoarte de activitate. 

4.6. În situaţia neprezentării documentelor justificative în termenul 

menţionat la art. 4.5., contractul se va rezilia de drept, având ca şi consecinţă 

obligaţia Beneficiarului de a restitui, în contul Donatorului/ sponsorului, suma 

care face obiectul contractului. 

4.7. În situaţia utilizării parţiale a sumei care face obiectul contractului, 

Beneficiarul este obligat atât să respecte prevederile art. 4.5., cât şi să restituie 

diferenţa sumei rămase neutilizată, sub sancţiunea prevăzută la art. 4.6.  

4.8. Beneficiarul va promova, în limitele unor acte dezinteresate în raport 

de patrimoniul său, numele, drepturile şi interesele legitime ale Donatorului/ 

sponsorului. 

 

V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 

 

5.1. În situaţiile prevăzute la art. 3.2., 4.6. şi/ sau 4.7., obligaţia de 

restituire a sumelor corespunzătoare trebuie îndeplinită în termen de 3 zile de la 

notificarea Beneficiarului de către Donator/sponsor sub sancţiunea perceperii de 

penalităţi în cuantum de 0,05% pe zi din valoarea rămasă de restituit, calculate 

începând cu ziua următoare celei în care trebuie îndeplinită obligaţia 

contractuală. 
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VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

 

6.1. Prezentul contract încetează deplin drept, fără a mai fi necesară 

intervenţia vreunei instanţe judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi: 

- nu îşi îndeplineşte vreuna din obligaţiile ce îi revin conform cap. IV. 

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR din prezentul contract; 

- este declarată în stare de incapacitate de plată sau a fost declanşată 

procedura de lichidare/ faliment înainte de începerea executării prezentului 

contract; 

- cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute în contract, fără 

acordul celeilalte părţi; 

- încalcă vreuna din obligaţiile sale, după ce a fost avertizat, printr-o 

notificare scrisă, de cealaltă parte, ca o nouă nerespectare a acestora ce va duce 

la rezoluţiunea prezentului contract; 

- partea care invocă o cauză de încetare a prezentului contract o va 

notifica, celeilalte părţi cu cel puţin 5 zile înainte de data la care încetarea 

urmează să-şi producă efecte. 

6.2. Prezentul contract încetează de plin drept în cazul în care Beneficiarul 

nu utilizează suma prevăzută la art. 1 în termenul prevăzut pentru realizarea 

scopului convenit la art. 1.2.  

 

VII. FORŢA MAJORĂ 

 

7.1. Niciuna dintre părţile contractuale nu răspunde de neexecutarea la 

termen şi/ sau de executarea în mod necorespunzător, total sau parţial, a oricărei 

obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau 

executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa 

majoră, aşa cum este definită de lege. 

7.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte 

părţi, în termen de 2 (două) zile de la producerea evenimentului şi să ia toate 

măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui. 

7.3. Dacă în termen de 30 de zile de la producere, evenimentul respectiv 

nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea pe deplin a prezentului 

contract, fără ca vreuna din ele să pretindă daune-interese. 

 

VIII. NOTIFICĂRI 

 

8.1. În accepţiunea părţilor contractante orice notificare adresată de una 

dintre  acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la 

adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract. 

8.2. În cazul în car notificarea se face prin poştă, ea va fi transmisă prin 

scrisoare recomandată, cu confirmare de primire şi se consideră primită de 

destinatar la data menţionată de oficiul poştal de destinaţie pe această 

confirmare. 

8.3. Dacă confirmare se trimite prin fax, ea se consideră primită în prima 

zi lucrătoare după cea în care ea a fost expediată. 
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8.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una din părţi, dacă 

sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalităţile prevăzute în alineatele 

precedente. 

 

IX. ALTE CAUZE  

 

9.1. Prezentul contract se încheie în baza prevederilor Legii nr. 32/1994, 

cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale dreptului comun în 

materie. 

9.2. Modificarea prezentului contract se poate face numai prin act 

adiţional încheiat între părţile contractante. 

9.3. Contractul s-a încheiat astăzi în 2 (două) exemplare, urmând ca 

fiecare parte să primească câte un exemplar. 

 

 

 

DONATOR/SPONSOR,                                                       BENEFICIAR, 

 

S.C. HIDRLOELECTRICA S.A. Bucureşti                           Municipiul Roman 

 

                                                                                 Primarul Municipiului Roman, 

                                                                              Prof. Laurenţiu-Dan LEOREANU 

 

 

 

 

                                                                                Secretarul Municipiului Roman,  

                                                                                  Jurist Gheorghe CARNARIU 

 

 


