CONTRACT DE MECENAT
Nr. _______/_____________________
1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
Între
SC____________________________CIF________________Adresa_________________________________________
Telefon_________________IBAN______________________________________________ Banca ________________
Reprezentata prin_________________________având funcţia de_________________ în calitate de MECENA

şi
IONUŢ COSMIN CONDOLIU, identificat cu CI, seria XR nr 535911, CNP 1770729090061, cu domiciliul în oraşul Brăila,
judeţul Brăila, Str. Aleea Învăţătorilor nr 8, eliberat de SPCLEP Brăila, avand cont bancar deschis la Banca ING Bank,
cu RO13INGB0000999906308975 (lei), telefon 0769‐237.398, denumit în continuare BENEFICIAR al mecenatului.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul prezentului contract constă în acordarea donaţiei în bani sau în natură, de către MECENĂ, BENEFICIARULUI
mecenatului, necesară pentru acoperirea cheltuielilor terapiei de recuperare a minorei Raluca Gabriela Condoliu,
identificată cu CNP 6141007090014, suferindă de TULBURĂRI DE SPECTRU AUTIST.

3. VALOAREA CONTRACTULUI
3.1 Valoarea totală a contractului este de ___________ lei. Sprijinul financiar constă în acoperirea cheltuielilor
necesare BENEFICIARULUI pentru tratamentul sau problemele sociale întâmpinate, prevăzute în obiectul
contractului.
3.2 Sumele de bani ce servesc scopului prezentului contract vor fi puse la dispoziţia BENEFICIARULUI astfel:
a) în numerar ___________________
b) în contul BENEFICIARULUI: RO13INGB0000999906308975 deschis la ING BANK, titular IONUŢ COSMIN
CONDOLIU

4. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE
4.1 Obligaţiile MECENEI
MECENA se obligă să achite cheltuielile BENEFICIARULUI prevăzute în contract.
4.2 Obligaţiile BENEFICIARULUI
BENEFICIARUL se obligă să utilizeze sumele încasate de la MECENĂ exclusiv pentru destinaţia prevăzută la
art.2 (OBIECTUL CONTRACTULUI)

5. DREPTURILE PĂRŢILOR
5.1 MECENA are dreptul să verifice dacă BENEFICIARUL respectă destinaţia banilor prevăzuţi în contract şi să atragă
răspunderea BENEFICIARULUI de îndată ce constată încălcarea de către acesta a obligaţiilor asumate.
5.2 BENEFICIARUL are dreptul să ceară sumele de bani atunci când MECENA din culpă, nu‐şi execută de bună voie
obligaţiile.

6. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
6.1 În cazul în care MECENA nu‐şi execută obligaţiile contractuale în condiţiile prezentate mai sus, este obligată să
plătească BENEFICIARULUI daune‐interese conform legii.
6.2 În cazul în care BENEFICIARUL, din culpa sa, foloseşte banii sau alte foloase materiale cu o altă destinaţie ori
divulgă obiectul contractului oricărei terţe persoane care nu este de bună credinţă, acesta va fi obligat să returneze
valoarea sau contravaloarea de care a beneficat, în termen de 3 luni de la data încheierii prezentului contract.

7. FORŢA MAJORĂ
Forţa majoră, convenită ca fiind acel eveniment imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a
contractului, care împiedică partea sau părţile să‐şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, exonerează de
răspundere partea care o invocă în condiţiile legii.

8. LITIGII
Eventualele litigii ce nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă vor fi remise spre soluţionare organelor competente din
România.

9. DISPOZIŢII FINALE – DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract intră în vigoare odată cu semnarea sa de către părţi şi va fi valabil până la îndeplinirea obiectului
prezentului contract.
Prezentul contract s‐a încheiat astăzi, ____________________, în două exemplare originale cu valoare juridică egală,
câte unul pentru fiecare parte.

MECENA
________________________________________
________________________________________

BENEFICIAR
Am citit şi voi respecta prevederile acestui contract,
IONUŢ COSMIN CONDOLIU

