ASOCIAŢIA“IOAN BOB” Cluj-Napoca
Str. Episcop Ioan Bob nr. 10
Tel/fax: 0264-598754

CONTRACT DE SPONSORIZARE

I.

PARTILE CONTRACTANTE

1. Subscrisa______________________________________cu sediul în ______________
str.____________________________nr._______ judetul __________ identificată prin
CUI __________________________ cu numar de inregistrare la ORC J / ____________
CONT IBAN ___________________________________________ deschis la Banca
________________________, reprezentata de d-l / d-na __________________________
avand functia de _________________________ în calitate de sponsor, şi
2. Asociaţia Ioan Bob Cluj-Napoca, str. Episcop Ioan Bob, nr.10, judeţul Cluj, CUI
18633170 având contul IBAN RO17PIRB1300745802001000 deschis la FIRSTBANK
CLUJ-NAPOCA, reprezentată prin preşedinte Anuţa Meseşan, în calitate de beneficiar,
în conformitate cu prevederile Legii 32/1994 cu modificările şi completările ulterioare,
au încheiat prezentul contract.
II.

OBIECTUL SPONSORIZARII

1. Subscrisa ___________________________________sponsorizeaza Asociaţia „Ioan
Bob” Cluj-Napoca cu_____________________________________________________în
vederea _________________________________________________________________
al cărui valoare este de____________________________
2. Suma în care se face sponsorizarea este exprimată în____________________________
III.

OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

1. Se obligă să folosească suma primită în exclusivitate în vederea îndeplinirii scopului
mai sus amintit.

Sponsor,

Beneficiar,
Asociaţia „Ioan Bob”Cluj-Napoca
PRESEDINTE,

ASOCIAŢIA“IOAN BOB” Cluj-Napoca
Str. Episcop Ioan Bob nr. 10
Tel/fax: 0264-598754

CONTRACT DE SPONSORIZARE

IV.

PARTILE CONTRACTANTE

1. Subscrisa______________________________________cu sediul în ______________
str.____________________________nr._______ judetul __________ identificată prin
CUI __________________________ cu numar de inregistrare la ORC J / ____________
CONT IBAN ___________________________________________ deschis la Banca
________________________, reprezentata de d-l / d-na __________________________
avand functia de _________________________ în calitate de sponsor, şi
2. Asociaţia Ioan Bob Cluj-Napoca, str. Episcop Ioan Bob, nr.10, judeţul Cluj, CUI
18633170 având contul IBAN RO80PIRB1300745802002000 deschis la FIRSTBANK
CLUJ-NAPOCA, reprezentată prin preşedinte Anuţa Meseşan, în calitate de beneficiar,
în conformitate cu prevederile Legii 32/1994 cu modificările şi completările ulterioare,
au încheiat prezentul contract.
V.

OBIECTUL SPONSORIZARII

1. Subscrisa ___________________________________sponsorizeaza Asociaţia „Ioan
Bob” Cluj-Napoca cu_____________________________________________________în
vederea _________________________________________________________________
al cărui valoare este de____________________________
2. Suma în care se face sponsorizarea este exprimată în____________________________
VI.

OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

2. Se obligă să folosească suma primită în exclusivitate în vederea îndeplinirii scopului
mai sus amintit.

Sponsor,

Beneficiar,
Asociaţia „Ioan Bob”Cluj-Napoca
PRESEDINTE,

