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Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 116 din 07.09.2010 

 

 

 
 

 

CONTRACT DE SPONSORIZARE 
 

Nr. 15408 din data de 07.09.2010 

 

 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
 

Art. 1 

S.C. BAXI România S.A., cu sediul în Bucureşti, B-dul Dimitrie Pompeiu nr. 

9-9A, Iride Center, clădirea 10, corp D, sector 2, cont bancar RO90 MILB 0000 

0010 1318, deschis la Banca MILLENIUM BANK SA, având CUI 

RR14821499, reprezentată prin Sever Scarlat, Director General, numit prin cele 

ce urmează „BAXI ROMÂNIA”, în calitate de sponsor 
 

şi 
 

MUNICIPIUL ROMAN, cu sediul în Roman, Piaţa Roman Vodă, nr. 1, judeţul 

Neamţ, având CUI 2613583 cont bancar nr. RO11TREZ49221370201xxxxx 

deschis la Trezoreria Roman reprezentată prin prof. Laurenţiu-Dan Leoreanu – 

Primarul municipiului Roman, în calitate de persoană juridică 

sponsorizată/beneficiar, au încheiat prezentul contract de sponsorizare. 
 

Denumite în continuare, individual Partea şi colectiv Părţile. 

  

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
 

Art. 2 Societatea BAXI ROMÂNIA sunt de acord să sponsorizeze Municipiul 

Roman prin transferarea de către sponsori a dreptului de proprietate asupra 

următoarelor produse şi servicii pentru asigurarea încălzirii şi furnizarea apei 

calde menajere în cadrul imobilului în care îşi desfăşoară activitatea 

Beneficiarul. 
 

Cod 

 
Descriere Cantitate 

Valoare 

RON cu 

TVA 

Garanţie 

B80980251 
CENTRALA TERMICA 

WESTEN STAR DIGIT 310FI 
1 2358 2 

B83045639 
CENTRALA TERMICA BAXI 

LUNA3 310FI COMFORT 
1 2890 2 

Baxi România va face dovada că a livrat produsele prin aviz de livrare şi proces 

verbal predare-primire pe care a fost aplicată ştamplila BAXI. 
 

III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE 
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Art. 3 Sponsorii se obligă: 

o să pună la dispoziţia beneficiarului produsele şi serviciile stipulate în 

prezentul contract la art. 2 

o să asigure toate diligenţele pentru instruirea personalului pus la dispoziţie 

de către Beneficiar privind funcţionarea şi utilizarea bunurilor ce fac 

obiectul sponsorizării. 

 

Art. 4 Beneficiarul se obligă: 

o să folosească bunurile primite cu titlu de sponsorizare exclusiv şi potrivit 

destinaţiei date de sponsori.  

o să aducă la cunoştinţă publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, 

a mărcii, produselor şi a imaginii sponsorilor. 

 

IV. DURATA ŞI VALOAREA CONTRACTULUI 
 

Art. 5 Durata acestui contract este de 1 an cu începere de la data intrării în 

vigoare. Contractul poate fi prelungit prin acordul scris al părţilor contractante 

cu cel puţin 30 de zile înainte de expirare. 
 

Art. 6 Valoarea cotractului este de 5248 Ron (TVA inclus). 

 

V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 
 

Art. 7 Răspunderea contractuală este conform Legii sponsorizării nr. 32 din 

19.05.1994 cu modificările şi completările în vigoare şi a instrucţiunilor de 

aplicare a acestora. 

 

VI. ALTE CLAUZE 
 

Art. 8 Părţile au desemnat fiecare câte o persoană, respectiv: 

o Mariana Neamţu din partea BAXI România 

o şi Ovidiu Bojescu din partea Municipiului Roman, 

care vor ţine permanent şi eficient legătura între ele, pentru realizarea 

obiectivelor fixate. 

 

VII. FORŢA MAJORĂ 
 

Art. 9 Forţa majoră exonerează de răspundere părţile în cazul neexecutării 

parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Prin forţa 

majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi 

insumontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să 

execute total sau parţial obligaţiile asumate. 

Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţă 

celeilalte părţi, în scris, în maximum 5 (cinci) zile de la apariţie, iar dovada 

forţei majore, împreună cu avertizarea asupra efectelor şi întinderii posibile a 

forţei majore, se va comunica în maximum 15 (cincisprezece) zile de la apariţie. 

Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere. 
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Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţă 

celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 (cincisprezece) zile de 

la încetare. 

Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6 luni, 

fiecare partener poate renunţa la executarea contractului pe mai departe. În acest 

caz, nici una din părţi nu are dreptul de a cere despăgubiri celeilalte părţi, dar ele 

au îndatorirea de a-şi onora toate obligaţiile până la această dată.   

 

VIII. CLAUZA DE NONCONFORMARE A CONTRACTULUI 
 

Art. 10 Încălcarea în orice mod de către o parte contractantă a obligaţiilor 

prevăzute în prezentul contract cu efectul prejudicierii grave a celeilalte părţi, 

atrage după sine răspunderea civilă sau penală a părţii respective după caz, 

conform normelor legale în vigoare. 

 

IX. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

 

Art. 11 Încetarea contractului poate fi realizată numai cu acordul scris al 

ambelor părţi, făcând excepţie următoarele cazuri: 

o în cazul când realizarea obiectului contractului este evident 

imposibilă; 

o la expirarea termenului contractului, când părţile au notificat 

în acest sens; 

o când este reziliat (rezolvit) pentru neexecutare: 

o forţa majoră. 

 

X. LITIGII 
 

Art. 12 Litigiile care se vor naşte din prezentul contract sau în legătură cu 

prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, 

executarea sau desfiinţarea lui vor fi soluţionate pe cale amiabilă. 

 

Art. 13 Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv 

referitor la încheierea, executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona de curţile 

judecătoreşti competente. 

 

XI. DISPOZIŢII FINALE 
 

Art. 14 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării sale. 
 

Art. 15 Prezentul contract s-a încheiat astăzi ____.___.2010 şi semnat în 3 

exemplare originale de egală valoare juridică, pentru fiecare Parte. 
 
 

         SPONSORI                                            Persoana juridică sponsorizată 
 

S.C. BAXI România S. A.                                      Municipiul Roman 
 

                                                                                            Primar,  

Director general: Sever SCARLAT              Prof. Laurenţiu-Dan LEOREANU 


