CONTRACT DE SPONSORIZARE
NR. 3

I. PARŢILE CONTRACTUALE
Intre
ASOCIAȚIA ”SALVEAZĂ O INIMĂ” cu sediul în Sat Boscoteni Comuna Frumușica
Județul Botoșani, cod postal 717100, cod de înregistrare fiscală nr.18117/193/2012, CIF
31015982, reprezentata prin Plăcintă Vlad Dumitru, având funcția de Președinte, în
calitate de SPONSOR pe de altă parte,au convenit să încheie prezentul contract de
SPONSORIZARE, cu respectarea urmatoarelor clauze:
SPONSOR, pe de o parte,
Şi
Racoviță Cristian identificat cu CI seria RK Nr. 679117, Str. Bul Camil Ressu Nr 23 bl 55
sc1 etj6 ap 26’ Localitatea București, jud. București, în calitate de pacient, în calitate de
BENEFICIAR, pe de altă parte.
a intervenit prezentul contract de sponsorizare, denumit in continuare „Contract”, in
urmatoarele conditii
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului il reprezinta donarea de catre SPONSOR, cu titlu gratuit, sub forma
contractului, a sumei de 2300 RON, in vederea atat a achizitionarii produselor de ingrijire
personala si de alimentatie cat si a achitarii serviciilor medicale, de terapie pentru
recuperare si deplasarilor necesare pacientului identificat cu CNP 5140221450020, si
diagnosticat cu Autism ADHD, , conform documentelor medicale anexate.
Subscrisa ASOCIAŢIA SALVEAZĂ O INIMĂ, prin reprezentant, declar ca acesti bani
provin din sponsorizare.
III. VALOAREA CONTRACTULUI SI TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE
Valoarea prezentului contract este de 2300 RON.
Suma de bani ce formeaza obiectul contractului va fi donata in contul deschis de la Banca
Banca Româneasca sucursala Titan, nr. RO11BRMA0999100091263513.
IV. DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii de catre parti si inceteaza odata cu
incasarea de catre BENEFICIAR a sumei mentionata la articolul III sau in cazul
neindeplinirii obligatiilor donatarului, prevazute la articolul. VII din prezentul contract.

V. GARANTII SI DECLARATII ALE SPONSORULUI
Subscrisa, ASOCIAȚIA SALVEAZĂ O INIMĂ, in calitate de donator, prin reprezentant,
declar si garantez, pe proprie raspundere, sub sanctiunile prevazute de Codul penal, ca
am deplina capacitate legala de a incheia prezentul Contract si ma oblig sa achit suma
prevazuta la articolul 4 pana la sfarsitul perioadei mentionate in contract.
VI. DECLARATIILE BENEFICIARULUI
Subsemnatul Racoviță Cristian, declar ca accept cu recunostinta donatia privind suma de
bani mai sus mentionata, de la ASOCIAȚIA SALVEAZĂ O INIMĂ, cu al carui continut ma
declar de acord si ma oblig sa o utilizez exclusiv in scopul mentionat la articolul II din
prezentul contract si sa prezint autoritatilor de control competente dovezi ale utilizarii
sumelor primite conform obiectului contractului.
VII. LITIGII
Orice litigii rezultate din/in legatura cu interpretarea, aplicarea, executarea prezentului
contract se vor solutiona prioritar pe cale amiabila, prin negocieri directe intre parti.
In ipoteza in care rezolvarea pe cale amiabila nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de
instantele judecatoresti competente, in conditiile dreptului comun.
VIII. FORTA MAJORA
Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul executarii necorespunzatoare sau
cu intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract.
Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si
insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa-si execute
obligatiile asumate.
IX. DISPOZITII FINALE
Noi, partile contractante, declaram ca am inteles toti termenii juridici folositi in Contract,
precum si toate prevederile legii la care fac trimitere clauzele contractuale, constatand ca
toate mentiunile din Contract corespund situatiei reale, juridice si de fapt cunoscute si
stabilite de noi, partile, si reprezinta vointa noastra reala, de comun acord.
Noi, partile contractante, declaram pe propria raspundere, ca am citit prezentul Contract si
acesta corespunde vointei noastre, asumandu-ne intreaga raspundere ca toate actele
prezentate pentru incheierea acestui act si declaratiile inserate in continutul actului sunt
reale.
Noi, partile cotractante, am luat la cunostinta de prevederile Legii nr. 241/2005 pentru
prevenirea si combaterea evaziunii fiscale si ale Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si
sanctionarea spalarii banilor, modificata si completata.
Cheltuielile ocazionate de incheierea prezentului Contract sunt suportatate de SPONSOR.
Noi, partile conractante, am stabilit desfiintarea conventionala a prezentului contract de dar
manual in cazul in care nu sunt indeplinite obligatiile mentionate la Art. II Obiectul
Contractului.

Modificarea prezentului contract poate fi realizata numai in scris, prin acordul ambelor parti.

SPONSOR,
ASOCIAȚIA SALVEAZĂ O INIMĂ

Prin PLĂCINTĂ VLAD DUMITRU

BENEFICIAR,
Racoviță Cristian

