BISERICA PENTICOSTALĂ BETEL

CONTRACT DE SPONSORIZARE
Nr.
I.

,

din

PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. ..................................................................... cu sediul în ........................................, cod fiscal .................................,
având contul deschis la .........................................., reprezentată prin …..................................................., având
funcţia de ..................................................., în calitate de sponsor, pe de-o parte,
ȘI
1.2. BISERICA PENTICOSTALĂ BETEL, ARAD, persoană juridică română, cu sediul social în Arad, Calea
Aurel Vlaicu, Nr.121 - 125, jud. Arad, Cod Poştal: 310381, având autorizaţie nr: 777, înregistrată în cadrul
Ministerului Finanţelor Publice cu C.I.F. 7179133 şi contul curent nr. RO13RNCB0015030331390001, deschis la
BCR Arad, reprezentată de: Micurescu Emanuel – administrator, în calitate de beneficiar, pe de altă parte,
au convenit să încheie prezentul contract de sponsorizare, cu respectarea următoarelor clauze:
II.

OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Sponsorul se angajează in mod irevocabil sa susţină acţiunea:


Sprijinirea lucrărilor de renovare a lăcaşului de cult;

2.2. În scopul prevăzut la pct. 2.1. sponsorul pune la dispoziţia beneficiarului suma de ............(si in litere );
2.3. Suma în valoare de ….......... lei se pun la dispoziţia beneficiarului în scopul susţinerii acţiunii sus
menţionate (pct.2.1. din prezentul contract), prin virament bancar/ în numerar , pe baza de chitanţă. (se
alege varianta dorită)
III.

OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

Sponsorul :
3.1. Neinfluenţarea şi neimplicarea în decizia beneficiarului cu privire la actele de dispoziţie ce vizează utilizarea
mijloacelor materiale ce fac obiectul prezentei sponsorizări.
Beneficiarul :
3.2. Folosirea mijloacelor materiale ce au fost acordate de sponsor prin prezentul contract în strictă conformitate
cu realizarea scopurilor sale statutare.
IV. CLAUZE FINALE
4.1. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a
dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a
renunţat la acest drept al său.
4.2. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 (două) exemplare, din care unul la fiecare dintre părţi,
astăzi........................, data semnării lui.

SPONSOR,

BENEFICIAR,
Biserica Penticostală Betel Arad
Administrator
Micurescu Emanuel

STRADA: Calea Aurel Vlaicu, nr. 121-125, loc. Arad, jud. Arad, cod poştal:31038, CUI:7179133,
IBAN: RO13RNCB0015030331390001, BCR ARAD, Tel:0257/272477, fax:0257/272477.

