
 

 

 

 
CONTRACT DE SPONSORIZARE  

Nr………..  Din……… 
 
PĂRŢILE CONTRACTANTE 
 
  Între:  ____________________________________________ în calitate de sponsor, cu sediul în 
______________________str. _____________________ nr. ___, înregistrată la Registrul Comerţului 
sub nr. _____________________, cod fiscal nr._______________, având cont numărul 
___________________________ deschis la ________________________reprezentată prin  
________________în calitate de________________________  
 tel/mobil_____________________________, e-mail_________________________________ , şi  
 
FUNDAŢIA HOSPICE EMANUEL, în calitate de beneficiar, cu sediul în ORADEA, str. REDUTEI nr. 
1A, autorizată cu nr. 25/N/2003; 30-1/1808 în baza OG nr. 26/2000 şi a OG nr. 37/2003 privind 
modificarea şi completarea OG.nr. 26/2000, având codul de înregistrare fiscală: 15877676 şi cod 
IBAN nr. RO83 RNCB 0032 0702 3947 0010 deschis la BANCA COMERCIALA ROMÂNA Oradea, 
reprezentată prin director executive  Murg Marinela. 
 
OBIECTUL CONTRACTULUI 
Obiectul prezentului contract îl constituire sponsorizarea prin mijloace financiare de către sponsor a 
beneficiarului Fundaţia Hospice Emanuel din Oradea cu suma de __________, suma ce se va reţine 
din impozitul pe profit pe anul ______, potrivit Legii 571/2003 privind Codul fiscal. 
 
VALABILITATEA CONTRACTULUI 
Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării lui şi rămâne valabil până la data de 
________________. 
Contractul poate fi prelungit cu acordul de voinţă scris al părţilor pentru perioade de câte un an. 
 
OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
Sponsorul se obligă să vireze în contul sau la caseria beneficiarului valoarea sponsorizării. Termenul 
limită până la care sponsorul va face plata în contul (la caseria) beneficiarului este de  31 decembrie 
2015. 
Beneficiarul se obligă să utilizeze valoarea sponsorizării în scopul construirii şi dotării Centrului de 
Îngrijiri Paliative Hospice Emanuel Oradea. 
Beneficiarul se obligă ca, la cererea sponsorului, să-l informeze privind execuţia bugetului de venituri 
şi cheltuieli la închiderea anului fiscal, sau la alte intervale din iniţiativa beneficiarului. 
 
DISPOZIŢII FINALE 
Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai în scris, prin acordul ambelor părţi, sub forma 
unui act adiţional. 
Prezentul contract a fost încheiat azi .................................., în 2(două) exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte. 

 

 
 

SPONSOR                                                                BENEFICIAR 
__________________________                         FUNDATIA HOSPICE EMANUEL 

                 

ONG  Nr. înreg. R.A.F 130/B/2003  Cod Fiscal 15877676 


	ONG  Nr. înreg. R.A.F 130/B/2003  Cod Fiscal 15877676

