Fundatia Nexus
535200 Bălan, Str. Florilor,
Bl. 43 Sc.II Ap.9 , Jud Harghita
Cod fiscal 11026251 COD SWIFT: BRDEROBUXXX
Cont bancar :

RO96BRDE210SV04223902100 RON
RO90BRDE210SV04224022100 USD
RO86BRDE210SV04224102100 EUR
BANCA ROMÂNĂ DE DEZVOLTARE, Sucursala Harghita
530211 Miercurea Ciuc . Judeţul Harghita str. Márton Áron nr. 36

CONTRACT DE SPONSORIZARE
Încheiat între:
1. Societatea comercială ___________________________________________
cu sediul în localitatea_______________________str. ___________________ nr.____
jud. _________________ reprezentată prin __________________________________
în calitate de ________________ denumită în continuare SPONSOR şi
2. Fundaţia “Nexus”, cu sediul în localitatea Bălan, str.Florilor, Bloc 43,sc II, ap. 9,
jud. Harghita, Act de constituire nr.407 din 17.09.1998, cod fiscal nr. 11026251 denumit în
continuare BENEFICIAR în următoarele condiţii:
3. 1 SPONSORUL va sponsoriza activitatea ___________________________
_____________________________________________________________________
desfăşurată de către beneficiar cu suma de ________________ lei/USD/Euro, care va fi virată
în contul acestuia (antet) deschis la B.R.D.-Suc. Miercurea-Ciuc până la data de
________________________
3. 2. SPONSORUL va sponsoriza activitatea __________________________
_____________________________________________________________________
desfăşurată de către BENEFICIAR, cu bunurile materiale prevăzute mai jos în valoare totală de
_____________________ lei
a) ____________________________în valoare de ____________________________
Bunurile prevăzute la alin. 2. de mai sus vor fi predate BENEFICIARULUI până la data
de _______________________ pe baza avizului de expediere.
4. BENEFICIARUL sponsorizării va cheltui suma obţinută de la sponzor
numai pentru activităţile reglementate de dispoziţiile art.4. din Legea nr. 32/1994.
5. BENEFICIARUL va aduce la cunoştinţa publicului numele sponzorului,
fiindu-i interzisă efectuarea de reclame comerciale anterioare, concomitente sau ulterioare
sponsorizării în favoarea altor persoane decât SPONSORULUI.
6. Clauzele prezentului contract se completează cu respectarea prevederilor
Legii nr. 32/1994 şi a prevederii instrucţiunilor pentru aplicarea Legii nr. 32/1994 aprobată prin
Ordinul Misnisterului Finanţelor nr.994 din 2 aug. 1994.
Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, din care câte unul revine
părţilor semnatare.
Balan, la data de ______________________
SPONSOR

BENEFICIAR
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