
 
 

CONTRACT DE SPONSORIZARE  

Nr.S_______ din data de __________________         Nr.B_______ din data de __________________ 

 

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

1.1. SC ______________________________________________, persoană juridică cu sediul în 
jud. __________________________, loc. ________________________,  str. 
______________________ nr._____, email ______________________________________________, 
tel ___________________________________, înregistrată la ____________________ sub nr. 
_____________________, având CIF ________________________, reprezentată prin dl. 
________________________________________, având funcţia de ___________________________, 
în calitate de SPONSOR 

1.2. ASOCIAŢIA COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI BIHOR, cu sediul în jud.Bihor, 
loc. Oradea,  str. Gen.Magheru, nr. 13, ap.5, Încheierea nr.24/A/2005 a Judecătoriei Oradea, CIF 
17548327, cont nr. RO40BTRL00501205784820XX deschis la Banca Transilvania Oradea, reprezentată 
prin cons.jur. Ioana Sasu-Sbârciog, în calitate de decan, denumită în continuare BENEFICIAR 
 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Obiectul prezentului contract îl constituie acordarea de sponsorizări de către Sponsor, în condiţiile 

de mai jos 

3. MIJLOACE DE SPONSORIZARE şi VALOAREA SPONSORIZĂRII 

Având în vedere cadrul legal  privind sponsorizarea, de comun acord se stabilesc următoarele 
mijloace de sponsorizare: 

-mijloace financiare     ______________________________ lei 
-mijloace materiale (evaluate de părţi la valoarea reală din momentul semnării prezentului contract) 
      ______________________________ lei 

4. DURATA SPONSORIZĂRII 

Sponsorizarea se va face în  perioada ____________.2017-____________.2017 astfel: 
- prin mijloace financiare: 

- ________________ lei în data de ________________________ 
- ________________ lei cel târziu la data de ___________________ 

- prin mijloace materiale (evaluate de părţi la valoarea reală din momentul predării-primirii lor) : 
   - ___________________________________________________________________________ 

 
5. OBLIGATIILE SPONSORULUI 

Să  achite beneficiarului sponsorizării, la termenele stabilite prevăzute în prezentul contract, sumele 
la care s-a obligat. 
6. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI SPONSORIZĂRII 

- să folosească sumele obţinute prin sponsorizare la realizarea obiectivelor pentru care au fost 
solicitate  aceste sume, respectiv susţinerea activităţii curente, inclusive a proiectelor  asociaţiei. 
 

7.  ALTE CLAUZE 

Legea prezentului contract este legea română, orice litigiu apărut între părţi, nesoluţionat pe cale 
amiabilă, este de competenţa instanţelor de judecată bihorene. 

În caz de forţă majoră, părţile sunt exonerate de răspundere 
Părţile se obligaă să deruleze prezentul contract de sponsorizare în cadrul legal 

 
 Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte, azi,  
________________.2017. 

  
 SPONSOR        BENEFICIAR       
       SC ____________________________________       ACCJ BIHOR 
       Prin ___________________________________       Prin Decan, 
       _______________________________________       SASU-SBÂRCIOG Ioana  
        
       ______________________           ______________________ 
         (semnatura)                          L.S        L.S           (semnatura) 
 


