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CONTRACT DE SPONSORIZARE
nr._______din_____________

Încheiat intre:
1. ................................................................., cu sediul in ......................................................................,
inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. …………………………., Cod Unic de
Inregistrare …………………, cont bancar ………………………………………………, deschis la
........................................................................., reprezentata de …………….…………………………
in calitate de Administrator, numita in continuare SPONSOR
si
2. BISERICA JIROV , localitatea Jirov, judetul Mehedinti, cod fiscal 9123929, cont bancar
RO21CECEMH0736RON0305045/ lei, deschis la Agentia CEC Strehaia,
reprezentata de
Camenita Stefan, în calitate de preot paroh, numită în continuare BENEFICIAR.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului îl formeaza suma de ........................(care indeplineste cumulativ urmatoarele
conditii: 3% din cifra de afaceri si 20% din impozitul pe profit anual datorat bugetului anual
consolidat, in onformitate cu art.21, alin. 4, litera p, din legea 571/22 decembrie 2003), virata de
sponsor catre beneficiar, in contul IBAN al acestuia, RO21CECEMH0736RON0305045/ lei,
deschis la Agentia CEC Strehaia

II. SCOPUL CONTRACTULUI
Suma este sponsorizata in scopul conservarii si restaurarii picturii murale de la Biserica ‘Sfantul
Nicolae si Sfantul Nicodim de la Tismana’, sat Jirov, com. Corcova, jud. Mehedinti
III. VALOAREA CONTRACTULUI
Valoarea prezentului contract este de ......................
IV. OBLIGATIILE SI DREPTURILE PARTILOR
Ambele parti contractante, SPONSOR si BENEFICIAR, sunt obligate sa consemneze in evidentele
lor contabile, suma de bani ce formeaza obiectul prezentului contract, cu respectarea Legii nr.32/19
mai 1994, privind sponsorizarea, (cu modificarile si completarile ulterioare), precum si a
instructiunilor privind aplicarea acestei legi, coroborata cu art.21, alin.4, lit.p, din LEGEA 571/22
decembrie 2003, (Codul Fiscal), cu modificarile si completarile ulterioare.
V. LITIGII
Orice neîntelegeri izvorate din interpretarea si executarea prezentului contract vor fi solutionate de
către părti pe cale amiabilă. În cazul nesolutionării lor in acest mod, litigiile vor fi supuse instantelor
judecatoresti competente.
Orice modificări sau adăugări la prezentul contract se vor putea face numai prin acordul părtilor si
vor fi cuprinse într-o anexă, parte integrantă a prezentului contract.
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Prezentul contract a fost încheiat astăzi .................................., în două exemplare originale, câte un
exemplar pentru fiecare parte.

SPONSOR

BENEFICIAR
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