
Asociatia YouStars Events  
CUI: 36930330 
Adresa: Smeura, Olteni 12, Jud. Argeș   
Contact: 0769391733

 

CONTRACT DE SPONSORIZARE 
Nr. _________/ Data ________________ 

       
     
    I. PARTILE CONTRACTANTE 
     
1.1. Asociația YouStars Events, cu sediul în Smeura, Str. Olteni, Nr. 12, județul Argeș, înregistrata cu Certificat de 
Inscriere a Persoanei Juridice fără Scop Patrimonial nr. 40/RA/ 2016, CIF 36930330, cont in lei RO86 BTRL RON 
CRT 0361 695 201, deschis la Banca Transilvania, telefon 0726.230.117, reprezentată de Cosmin - Andrei 
NEACȘU, cu funcția de Președinte, in calitate de beneficiar, 

Si

1.2_____________________., cu sediul social in localitatea _________________, str. _____________ nr. __, bloc 
____, scara _____, etaj ____, apartament _____, judet/sector ___________________, inregistrata la Oficiul 
Registrului Comertului  __________ sub nr______/_________/___________, avand numar unic de inregistrare 
_______________________contul nr. ___________________________________ deschis la 
banca___________________, telefon __________,fax ________________, reprezentata prin ________________, 
cu functia de ___________________ in calitate de sponsor 
   
    au convenit sa incheie prezentul contract de sponsorizare conform Legii nr. 32/1994 cu modificarile ulterioare, cu 
respectarea urmatoarelor clauze:      
     

    II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

2. Obiectul contractului. Sponsorul acordă Beneficiarului o sponsorizare constând în suma de ......................... lei 
pentru susținerea proiectelor sociale ale Asociatiei, pe perioada anului 2023. 

    III. DREPTURI SI OBLIGATII 
3.1 Beneficiarul se obligă să folosească suma în folosul proiectelor sociale ale Asociatiei. 
3.2 Beneficiarul se obligă să aducă la cunoştinta publicului sponsorizarea într-un mod care să nu lezeze direct sau 
indirect activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea şi liniştea publică. 
3.3 Sponsorul se obligă să plătească suma de ............................ lei, până pe 31 decembrie 2023 

3.4. Beneficiarul are obligatia sa prezinte sponsorului, la incheierea duratei prezentului contract un raport de 
activitate si cate un exemplar din materialele publicitare. 

IV. DURATA CONTRACTULUI 
4.1. Sponsorizarea va fi pusa la dispozitia beneficiarului pana la data de 31 decembrie 2023 
4.2. La incheierea duratei contractului, partile pot conveni, prin act aditional, prelungirea acesteia.         

   V. INCETAREA CONTRACTULUI 
5.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui tribunal arbitral sau a 
instantelor judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:     

    a) isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta 
parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la denuntarea lui; 
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