CONTRACT DE SPONSORIZARE
Nr. ____/___________
Părţile:
__________________________________,

cu

sediul

social

în

_______________,

Jud.______________,Adresa_________________________________________,
_______________,

înregistrtă

la

nr.____________________reprezentată

Registrul
prin

C.U.I.

Comerţului
Manager

sub
General-

_______________________________________________, în calitate de sponsor și
Aeroclubul Drobeta, cu sediul în Drobeta Turnu Severin, Str.I.L.Caragiale 39, cod 220019,
Jud. Mehedinți, tel/fax 0252.206.042, mail:office@aeroclubuldrobeta.ro, CIF 21638045, Cod
IBAN RO39CECEMH0130RON0434479 deschis la CEC BANK sucursala Drobeta Turnu
Severin, în calitate de beneficiar, reprezentată prin Președinte-MOLNAR Endre Lucian, încheie
prezentul contract având la bază prevederile Legii 32/1994 privind sponsorizarea cu modificările
și completările ulterioare, ale Ordinului 994/1994 privind aprobarea instrucțiunilor pentru
aplicarea Legii 32/1994, precum și prevederile Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, actualizată.
Art.1. Obiectul contractului îl constituie asigurarea de către sponsor a sponsorizării beneficiarului
Aeroclubul Drobeta în vederea finanțării parțiale a activităților aeronautice competiționale
derulate sub egida Federatiei Aeronautice Române, a demonstraţiei aeriene „Drobeta Fly In”
organizată anual pe Aerodromul Drobeta şi a logisticii necesare clubului in organizarea acestora.
Art.2.

Valoarea

sumei

acordate

de

sponsor

beneficiarului

este

de

____________________________________________________________________________.
Art.3. Termenul de plată a sumei acordate ca sponsorizare s-a stabilit de comun acord a fi de
maxim 30 zile de la semnarea contractului de catre ambele parti.
Art. 4. Beneficiarul se obliga să utilizeze suma acordată de sponsor pentru plata obligațiilor către
terți, pentru acordarea unor premii caștigătorilor competițiilor organizate cu aceste prilejuri şi
pentru plata oricaror bunuri si/sau servicii necesare clubului iar în condiţia în care se stabileşte
astfel, să facă cunoscută marca sponsorului prin toate modalităţile convenite în comun printr-un
document anexă la acest contract. Reprezentanţii legali ai beneficiarului răspund, personal,
pentru nerespectarea clauzelor contractuale, conform legislaţiei în vigoare.
Art.5. _________________________________ în calitate de sponsor, urmează să beneficieze
de prevederile Art.8 din Legea nr. 32/1994 cu modificările ulterioare privitor la reducerea bazei de
impozitate cu echivalentul sponsorizării.
Art. 6. Orice litigiu apărut în legătură cu interpretarea şi derularea acestui contract va fi soluţionat
pe cale amiabilă între părţi;
Contractul a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Sponsor,

Sponsorizat,

