MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
CORPUL NAŢIONAL AL POLIȚI ȘTILOR

Nr.

/

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

CONTRACT DE SPONSORIZARE
Nr.
din
I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
Art.1. Prezentul contract a intervenit între:
a) Sponsorul
înregistrat la Registrul Comerţului sub nr.
, cu sediul
social în localitatea
, str.
, nr.
, judeţul, (sectorul)
,
reprezentat prin administrator/asociat/dl.(d-na.)
, fiul lui
şi
,
născut la data de
în localitatea
, str.
, nr.
, bloc
,
scara
, ap.
, judeţul (sectorul)
, (se anexează copii de pe actul constitutiv al societăţii şi de pe
actul de identitate al administratorului);
b) Corpul Naţional al Poliţiştilor, cu sediul în Bucureşti, str. Eforiei, nr. 3, sector 5, cod fiscal 16311321, având
contul nr. RO70BRDE450SV09706424500, deschis la BRD-SMCC Bucuresti,
reprezentat prin domnul
- preşedinte şi domnul
- trezorier general, în calitate de beneficiar al
sponsorizării, s-a încheiat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/1994, cu modificările ulterioare,
prin
membru/poliţist, din cadrul
.
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.2. Obiectul prezentului contract constă în sponsorizarea beneficiarului, de
către
, cu echivalentul în lei al sumei de
, pentru
cheltuielile necesare/destinația
sponsorizării:
.
- următoarele fonduri fixe sau bunuri materiale:
la
valoarea lor reală de
lei;
- următoarele servicii:
la
valoarea lor reală de
lei;
Art.3. Obiectul contractului se va realiza până la data de
şi va beneficia Consiliul Teritorial
al Corpului, din cadrul
,pentru
,
din care 15% va reprezenta cheltuielile proprii la Biroul Executiv Central.
III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Art.4. Sponsorul se obligă să vireze echivalentul în lei, în termen de 5 zile de la semnarea contractului, în contul de mai
sus, deschis la BRD-SMCC Bucureşti, cu specificaţia „sponsorizare pentru
”. Sponsorul
beneficiază de toate drepturile şi facilităţile fiscale stabilite de legislaţia în vigoare cu privire la sponsorizări;
Art.5. Beneficiarul va face cunoscut numele sponsorului, într-un mod care să nu lezeze direct sau indirect activitatea
sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea şi liniştea publică şi va utiliza atât suma sponsorizată, cât
şi
, în scopul arătat în cererea sa.
Art.6. În termen de cel mult 15 zile de la primirea sponsorizării, beneficiarul va oferi sponsorului, cu titlu gratuit, unele
materiale publicitare, dacă este cazul, pentru necesităţile de protocol ale sponsorului.
Art.7. Corpul Naţional al Poliţiştilor se obligă să utilizeze sumele, fondurile fixe, bunurile materiale sau serviciile
numai în conformitate cu Statutul şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Naţional al Poliţiştilor, pentru
operaţiuni non-profit și Normele Proprii privind sponsorizările, în interesul Corpului, ori în diverse Proiecte.
Art.8. Corpul Naţional al Poliţiştilor se obligă să înregistreze sumele, fondurile fixe, bunurile materiale sau serviciile,
în evidenţa contabilă, la venituri în contul 733 – venituri din donaţii şi sponsorizări.
IV. DISPOZIŢII FINALE
Art.9. Părţile beneficiază de facilităţile prevăzute în Legea nr. 32/1994, cu modificările ulterioare.
Art.10. Nerespectarea obligaţiilor contractului este sancţionată cu rezilierea contractului, restituirea sumei primite şi
plata de daune, în cuantum egal cu dobânda practicată de banca sponsorului. Rezilierea contractului se va face după un preaviz de
15 zile.
Art.11. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiţiile legii. Partea afectată de forţa majoră
are obligaţia să înştiinţeze, în scris, cealaltă parte, în termen de cel mult cinci zile de la apariţia evenimentului de forţă majoră.
Art.12. Litigiile de orice natură decurgând din executarea prezentului contract, în prima etapă, se vor rezolva pe cale
amiabilă şi, în caz de menţinere a divergenţei, se va face apel la instanţele de drept comun competente.
Art.13. Prezentul contract s-a încheiat în 4 (patru) exemplare.
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