ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALĂ A POLIŢIŞTILOR
SECŢIA ROMÂNĂ
REGIUNEA 1 BUCUREŞTI

CONTRACT DE SPONSORIZARE (PERSOANĂ JURIDICĂ)
Nr. …….. din ………….
I. Părţile contractante:
a. S.C………………SRL, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub
nr……………CIF …………… sediul social în localitatea ………………
Str………………………nr…..,Bl…., Sc….. Et….,Ap..., Județul/Sectorul nr…,
telefon:………………………………..
,
reprezentată
prin
……………………….domiciliat în…………………, str…………………….., nr….,
Județul/Sect.nr…, CNP……………………... (se anexează copii de pe actul
constitutiv al societăţii şi de pe actul de identitate al persoanei), denumită în
prezentul contract membru SIMPATIZANT şi
b. International Police Association – Secţia Română – Regiunea 1
Bucureşti cu sediul în Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr.17, sector 5, cod fiscal
28011301, având contul nr. RO 08 BPOS 8500 7733116 RON 01, deschis la Banc
Post Sucursala Libertăţii, reprezentată prin preşedinte DINCĂ LUIGI, CNP
1591107400245 şi trezorier VASILE MARIA, CNP 2630202400155, denumită în
prezentul contract BENEFICIAR.
II. Obiectul şi valoarea contractului Sponsorul sprijină I.P.A. – Secţia Română –
Regiunea 1 Bucureşti cu:
- Suma de………….lei, care va fi virată în contul I.P.A. Secţia Română –
Regiunea 1 Bucureşti nr. RO 08 BPOS 8500 7733116 RON 01, deschis la
Banc Post Sucursala Libertăţii, București sau va fi achitată la casieria
IPA Regiunea 1 București;
III. Durata contractului :Obiectul contractului se va realiza până la data de
:……………….
IV. Drepturile şi obligaţiile părţilor
a) SPONSORUL beneficiază de toate drepturile şi facilităţile fiscale
stabilite de legislaţia în vigoare cu privire la sponsorizări;
a) b) BENEFICIARUL se obligă să utilizeze sumele, fondurile fixe sau bunurile
materiale numai pentru operaţiuni în conformitate cu Statutul IPA.
Alte clauze 1. Eventualele litigii cu privire la derularea contractului vor fi
soluţionate prioritar pe cale amiabilă. În caz de nereuşită ele sunt de competenţa
instanţelor judecătoreşti potrivit dreptului comun.
2. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă în termen
de 5 (cinci) zile de la apariţie şi o dovedeşte legal.
Prezentul contract a fost încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru
fiecare parte.
SPONSOR
BENEFICIAR
S.C……………………………I.P.A. SECŢIA ROMÂNĂ – Regiunea 1 București
PREŞEDINTE
TREZORIER

