
Anexa la H.C.L. nr. 44 din 28.02.2017 

 

 CONTRACT DE SPONSORIZARE 

 

Numărul ____________ din _______ 

 

I. PARTILE CONTRACTANTE 
S.C. DEDEMAN S.R.L. cu sediul in Bacau, str. Tolstoi nr. 8, inregistrata la Oficiul 

Registrului Comertului sub nr. 2621/1992, avand atribuit codul fiscal “RO” 2816464, titulara 

a contului bancar nr. RO48RZBR0000060003897280 deschis la Raiffeisen  Bank SA Bacau, 

reprezentata prin domnul Paval Dragos in calitate de Presedinte, denumita in continuare 

SPONSOR 

Şi 

 MUNICIPIUL ROMAN, cu sediu  în Municipiul Roman, Piaţa Roman Vodă, nr. 1, 

Judeţul Neamţ, identificată cu CIF nr. 2613583, cont RO64TREZ49224510220XXXXX, 

reprezentat prin domnul Lucian Ovidiu Micu – primar, in calitate  de BENEFICIAR al 

sponsorizării 

 

Denumite individual ”Partea” si, impreuna “Partile” 

 

Avand in vedere: 

a) Municipiul Roman intentioneaza sa realizeze statuia „Alexandu cel Bun”, ce va fi 

amplasata în Sens Giratoriu DN 2- str. Plopilor, denumit și Giratoriu Dedeman- Poarta 

Nord 

b) ca Dedeman sustine activitatatile  desfasurate in domeniul cultural, artistic; 

c) Prezentul raport juridic a fost aprobat in cadrul Consiliului Local in sedinta din data de 

__________ 

au incheiat prezentul  contract de sponsorizare, in baza Legii nr. 32/1994 privind 

sponsorizarea, modificata si completata si a Ordinului ministrului finantelor nr. 994/1994 

privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, in 

urmatoarele conditii. 

 

II.   OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

 Art.1. Sponsorul transfera suma de 136.260 lei in contul indicat de acesta, pentru 

sustinerea Beneficiarului in defasurarea activitatii cu caracter artistic – realizarea Statuii 

Domnitorului Alexandu cel Bun - Giratoriul Dedeman-Poarta Nord a municipiului Roman.  

 Art.2. Suma de bani se va plati in contul RO64TREZ49224510220XXXXX pana la 

data de __________ si va fi folosita exclusiv in vederea indeplinirii scopurilor declarate de 

catre Beneficiar in cererea de sponsorizare. 

Art.3. Suma de bani pe care sponsorul o plăteşte beneficiarului provine din veniturile 

obtinute ca urmare a desfasurarii activitatilor autorizate. 

          

III.  DURATA CONTRACTULUI 

 

 Art.4. Durata contractului este de 1 an incepand cu data semnarii acestuia. Contractul 

poate fi prelungit numai cu acordul ambelor parti, in scris, prin act aditional. 

Beneficiarul declara ca este o persoana juridica de drept public si desfasoara o activitate in 

domeniile prevazute la art. 4 lit.b din Legea 32/1994 privind sponsorizarea. 

 

IV.  DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR 

 

Art. 5. Părtile se angajeaza sa respecte obligatiile prevăzute de Legea nr. 32/1994 cu 

modificarile si completarile ulterioare şi Instrucţiunile pentru aplicarea Legii nr. 32/1994 

privind sponsorizarea aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 994/1994  publicat în 

Monitorul Oficial nr. 211/11.09.1994. 



Art. 6. Nici una dintre prevederile prezentului contract nu poate fi interpretată ca 

instituind obligaţia Beneficiarului de a presta un serviciu sau de a efectua vreo altă prestaţie în 

favoarea Sponsorului ori a unei terţe persoane în schimbul obiectului sponsorizării. 

Obligaţiile Sponsorului 

Art.7. Sponsorul nu va condiţiona sau nu va influenţa activitatea beneficiarului în 

domeniul pentru care acordă sponsorizarea. 

Art.8. Sponsorul se obligă să nu divulge unei terţe persoane informaţiile în legătură cu 

activitatea beneficiarului sponsorizării. 

Art.9. Sponsorul va înregistra în evidenţele sale contabile sumele de bani cu care îl 

sponsorizează pe beneficiar în baza acestui contract. 

 

Drepturile Sponsorului 

Art.10. Sponsorul are dreptul să facă publică activitatea de sponsorizare a 

beneficiarului în baza prezentului contract prin promovarea numelui, a mărcii, emblemei sau 

imaginii sale. 

Partile se vor asigura ca asociere numelor lor nu va fi utilizata in nici un mod care sa 

aduca prejudicii imaginii sau reputatiei sponsorilor acestui contract sau membrilor acestuia. 

 

Obligaţiile Beneficiarului 

Art.11. Beneficiarul are dreptul de a promova numele, marca, emblema şi imaginea 

sponsorului cu ocazia aducerii la cunoştinţa publicului a activităţii de sponsorizare, dar fara a 

utiliza reclama comerciala, asa cum au fost transmise de Sponsor si cu respectarea art. 6 din 

Legea 32/1994 cu modificarile si completarile ulterioare si a punctului 3 Capitolul II din 

Instrucţiunile pentru aplicarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea aprobate prin Ordinul 

Ministerului Finanţelor nr. 994/1994 .  

Beneficiarul, prin aducerea la cunoştinţa publică a sponsorizării, nu va leza activitatea 

sponsorului, bunele moravuri sau ordinea şi liniştea publică. 

Art.12. Beneficiarul declara ca respectă și va respecta prevederile Legii nr. 32/1994 și 

îndeplinește criteriile prevăzute de aceasta în ceea ce privește calitatea de beneficiar al unui 

contract de sponsorizare si ca semnarea Contractului nu reprezintă o încălcare a vreunei 

reglementări legale sau a unui act administrativ al unei autorități, care ar putea împiedica sau 

ar reduce posibilitatea Părților de a respecta prevederile prezentului Contract; 

Art.13. Beneficiarul va înregistra în evidenţa contabilă sumele de bani  primite cu titlu 

de sponsorizare în baza acestui contract. 

Art.14. Beneficiarul este pe deplin răspunzător pentru realizarea, statuii Domnitorului 

Alexandu cel Bun în condiţii de siguranţă şi cu respectarea dispoziţiilor legale aplicabile, 

Sponsorul neavând nici un fel de obligaţii în acest sens. Totodată, Beneficiarul se obligă să 

obţină toate autorizaţiile şi aprobările necesare conform legii în vederea realizării Statuii 

Domnitorului Alexandu cel Bun. 

Art.15.Beneficiarul va asigura finanțarea cheltuielilor privind  diferenta necesara 

realizarii Statuii „Alexandu cel Bun”. 

 

Drepturile Beneficiarului 

Art.16. Beneficiarul are dreptul să desfăşoare activitatea prevăzută la art. 1 din 

contract fără ingerinţe sau condiţionări din partea sponsorului. 

 

V. CONFIDENTIALITATE 

 

Art. 17.  Partile se angajeaza sa nu divulge clauzele contractuale care fac obiectului 

prezentului contract unei terte parti, cu exceptia obligatiilor legale.   

 

VI.  INCETAREA CONTRACTULUI 

 

Art. 18.  Prezentul contract poate inceta prin: 

a) împlinirea termenului pentru care a fost incheiat; 

b) acordul scris al partilor; 



c) reziliere de plin drept fara interventia instantei de judecata, invocata de una din 

parti in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare de catre cealalta 

parte a obligatiilor contractuale, cu obligarea la plata de daune interese; 

d) daca una din parti este implicata intr-o actiune menita sa prejudicieze sau sa 

dauneze imaginii celeilalte parti, partea prejudiciata poata rezilia unilateral 

contractul printr-o notificare transmise partii in culpa, prin fax sau posta, cu 30 zile 

inainte de data hotarata. 

e) La initiativa unilaterala a uneia dintre Parti, numai in cazul interventiei unei situatii 

de drept si/sau de fapt, de natura a afecta derularea prezentului contract. Pentru a 

se evita orice dubiu, nu poate opera denuntarea unilaterala fara un motiv intemeiat. 

 

VII.  FORTA MAJORA 

 

Art. 19.  Forta majora, convenita ca fiind acel eveniment imprevizibil si de neinlaturat 

petrecut dupa intrarea in vigoare a contractului, care impiedica partea sau partile sa-si 

indeplineasca obligatiile asumate prin contract, exonereaza de raspundere partea care o invoca 

in conditiile legii. 

 Art. 20.  Partea care invoca forta majora va face dovada acesteia celeilalte parti prin 

certificatul emis de institutiile abilitate, in termen de cel mult 30 zile de la data incetarii 

cazului de forta majora invocat.  Exonerarea de raspundere opereaza numai pe durata 

certificata a existentei cazului de forta majora. 

 

VIII. CLAUZE SPECIALE 

 

Art. 21. Litigiile decurgand din executarea prezentului contract se vor solutiona pe 

cale amiabila, in cazul dezacordului, acestea vor fi supuse solutionarii instantelor judecatoresti 

competente. 

Art. 22.  Prevederile prezentului contract pot fi completate sau modificate cu acordul 

partilor prin acte aditionale care vor face parte integranta din contract, devenind obligatorii 

pentru ambele parti. 

Art. 23. Niciuna dintre parti nu poate cesiona drepturi stabilite prin prezentul contract 

fara acordul scris, prealabil al celeilalte parti, sub sanctiunea nulitatii cesiunii. 

            Art. 24. Beneficiarul declară ca are deplina capacitate sa  incheie  prezentul  Contract  

si  nu  exista nici o imprejurare, de orice natura, care sa afecteze sau care s-ar opune incheierii 

valabile a acestui Contract si despre care sa aiba cunostinta. 

 

Incheiat astazi ________ in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte. Totodata, 

partile se obliga sa depuna diligentele de a semna ambele exemplare originale ale 

contractului. 

 

     SPONSOR,                                                   BENEFICIAR,        

     S.C. DEDEMAN S.R.L.                              MUNICIPIUL ROMAN 

     Presedinte,                                                    Primar,                                    

     Paval Dragos                                                Lucian Ovidiu Micu 

  

     Consilier Juridic,                                          

     Caia Violeta 


