CONTRACT DE SPONSORIZARE
nr. __________ / ___________

I. PARTILE CONTRACTANTE:
__________________ cu sediul in _______________________________________, CUI,
cont

IBAN

_______________________________________

la________________________________,

deschis

reprezentata

_________________________________________________________,

prin
in

calitate

de

_________________________________________________, denumit in continuare SPONSOR,
si
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRAILA cu sediul in judetul Braila, municipiul
Braila, Soseaua Buzaului nr. 2, CUI 4342863, cont nr. RO24TREZ15121F370100XXXX deschis la
Trezoreria Braila, telefon/fax: 0239692222/0239692732, reprezentat prin Dr. Rasnoveanu Mihaela
Delia in calitate de Manager, denumit in continuare BENEFICIAR,
in conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile in materia sponsorizarii, au convenit incheierea
prezentului contract, cu urmatoarele clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1 Obiectul contractului il reprezinta sponsorizarea Spitalului Judetean de Urgenta Braila, in
speta a sectiei ________ cu bunuri, constand in ___

pentru pacientii care beneficiaza de

asistenta/investigatii medicale de specialitate in cadrul spitalului, sectia ________ , mai sus
amintite.Valoarea acestor bunuri este in suma de ____________ fara TVA/(cu TVA) - conform
facturii atasate. Bunurile, obiect ale prezentului contract, vor fi utilizate in beneficiul pacientilor,
avand drept scop final asigurarea _____________________ .
III. SCOPUL CONTRACTULUI
Art. 3 Scopul incheierii prezentului contract il reprezinta dotarea spitalului cu bunuri materiale
menite

a

asigura

_______________________________

pacientilor

ce

beneficiaza

de

asistenta/investigatii medicale de specialitate in cadrul spitalului/sectiei __________, aflate in
structura Spitalului Judetean de Urgenta Braila.
IV. DURATA CONTRACTULUI
Art. 4 Prezentul contract se incheie pentru o perioada de 1 luna, cu valabilitate de la momentul
semnarii acestuia de catre parti. Partile vor proceda la intocmirea, unui proces verbal de predareprimire a bunurilor obiect ale prezentului contract. In conditiile in care partile convin de comun
acord, durata contractului se poate prelungi, prin act aditional.
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Art. 5 Prezentul contract inceteaza:
- la data expirarii perioadei pentru care a fost incheiat;
- la momentul constatarii de catre autoritatile competente in materie, a interventiei unei cauze de
forta majora si care poate afecta contractul.
V. OBLIGATIILE PARTILOR
Art. 6 SPONSORUL se obliga sa:
- sa vireze BENEFICIARULUI bunurile obiect al contractului, in termeniii si conditiile
convenite.
Art. 7 BENEFICIARUL se obliga sa:
- sa utilizeze bunurile, obiect al prezentului contract, potrivit destinatiei sale.
VI. LITIGII
Art. 8 Litigiile decurgand din interpretarea si executarea prezentului contract, vor fi solutionate de
catre parti pe cale amiabila. In cazul nesolutionarii lor in acest mod, ele vor fi supuse instantelor
judecatoresti competente. Incetarea contractului este determinata de urmatoarele cauze:
• expirarea perioadei

convenite;

• forta majora invocata si

convenita in conditiile legii.

Prezentul contract se incheie astazi _____________________ in 2 (doua) exemplare, cate unul
pentru fiecare parte.
SPONSOR,

BENEFICIAR,
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA
BRAILA
Manager,
Dr. Râsnoveanu Delia Mihaela
Director fin.contabil,
Ec. Vrinceanu Maria Cristina
Director medical,
Dr. Neacsu Alina Mihaela
Birou juridic,
Cons. juridic Andronescu C. Diana
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