
CONTRACT DE SPONSORIZARE
Nr. Din

1. , cu sediul în Mun. , str. ,
nr. , judeţul , înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul ,
Cod Unic de Înregistrare , reprezentată legal prin dl./dna. ,
în calitate de SPONSOR
şi
BISERICA PENTICOSTALĂ BETEL din localitatea ARAD, str. CALEA AUREL VLAICU, nr.
121 - 125, judeţul ARAD sub nr de Aut.777, având Cod Fiscal 7179133, reprezentată legal prin dl.
MICURESCU EMANUEL , în calitate de BENEFICIAR,

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului îl reprezintă sponsorizarea cu suma de RON pentru susţinerea nevoilor
curente ale acesteia și a activităților sociale.

3. MODALITATEA DE PLATĂ
Suma reprezentând valoarea prezentului contract va fi donată de către sponsor prin numerar pe bază
de chitanță / virament bancar în contul de lei, deschis la Banca BCR, având cod IBAN
RO13RNCB0015030331390001.

4. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE
SPONSORUL se obligă să achite sumele ce formează obiectul prezentului contract, reprezentând sprijinul
său financiar pentru activităţile menţionate la articolul 2 din prezentul contract.
BENEFICIARUL se obligă să folosească suma primită de la sponsor numai pentru acoperirea cheltuielior
legate de susţinerea activităţilor de la articolul 2 din prezentul contract.

5. TERMENUL CONTRACTULUI
Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui şi este valabil pe perioada de 12 (doispezece) luni cu
posibilitate de prelungire.

6. LITIGII
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.
Dacă părţile nu vor ajunge la o înţelegere amiabilă, atunci litigiile vor fi înaintate spre soluţionare

instanţei competente.
Orice modificare a prezentului contract se va face prin act adiţional semnat şi ştampilat de către părţi.

Prezentul contract s-a încheiat şi semnat în 2(două) exemplare originale de egală valoare juridică, la data
de .

SPONSOR,                                                                                BENEFICIAR,
BISERICA PENTICOSTALĂ BETEL

prin reprezentant                                                                           prin reprezentant
MICURESCU EMANUEL


