CONTRACT DE SPONSORIZARE
NR                din

   CAP 1. PARTILE CONTRACTANTE

1.1 Prezentul "Contract de sponsorizare", se încheie:
   între societatea comercială …………………………………………………………………………….
 cu sediul în ................., cod poștal .............., telefon ..........., fax ............... având contul .................. deschis la ..................                        , reprezentată de                       ................. în calitate de sponsor, denumit in continuare SPONSOR,
și 
COLEGIUL NAȚIONAL ”AUREL VLAICU” ORĂȘTIE, cu sediul în ORASTIE str. GH LAZAR  NR 8 telefon/FAX 0254/241196,(Prin ONG comitetul de părinți) având contul  RO90RZBR0000 0600 1242 0011 în lei , deschis la  Raiffeisen Bank reprezentată prin ZVANCA LUCIA în calitate de reprezentant părinți și GIURGIU MARGARETA-director COLEGIUL NATIONAL ”AUREL VLAICU” ORASTIE beneficiar, denumit in continuare BENEFICIAR.
   CAP. II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1 Obiectul prezentului contract îl constituie sponsorizarea prin mijloace financiare de către SPONSOR a BENEFICIARULUI.
CAP. III. TERMENUL CONTRACTULUI
3.1 . Prezentul contract se încheie pe termen nelimitat și intră în vigoare de la data semnării lui.
CAP. IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE
4.1 BENEFICIARUL are obligația de a folosi mijloacele financiare ce constituie obiectul prezentului contract numai în scopul menționat  de SPONSOR 
.4.2 . SPONSORUL are  obligația de a transfera la termenul convenit, mijloacele financiare ce constituie obiectul sponsorizării.
CAP. V. LITIGII
5.1 Litigiile decurgând din interpretarea și executarea prezentului contract, vor fi soluționate de către părți pe cale amiabilă. În cazul nesoluționării lor în acest mod, litigiile vor fi supuse instanțelor judecătorești competente.
CAP. VI. DISPOZIŢII FINALE
6.1 Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai în scris, prin acordul ambelor părți, sub forma unui act adițional.
6.2 Prezentul contract a fost încheiat astăzi ................, în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
   Valoarea contractului consta in .....................                                               
   (valoarea bunului sau a banilor)
   4. DURATA CONTRACTULUI
   Prezentul contract intra în vigoare
   - la o data cu semnarea sa de către părți.
   - la data de ................, data asupra căreia ambele părți sunt de acord, și va fi valabil până la data de ...............................................


SPONSOR											BENEFICIAR

