ROMÂNIA
JUD EŢU L SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA ARINI

HOTĂRÂRE
Privind acceptarea sponsorizării din partea SC OFZ BUCOVINA S.R.L. şi
aprobarea modelului contractului de sponsorizare
Consiliul Local al Comunei Doma Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data
de 19.04.2019,
Având în vedere:
- Expunerea de motive întocmită de domnul primar al comunei Doma - Arini, judeţul Suceava,
înregistrată sub nr.71 din 04.03.2019;
- Raportul Biroului buget local, resurse umane, funcţii publice, administrare patrimoniu din
cadrul Aparatului de specialitate al Primăriei Comunei Doma-Arini, Judeţul Suceava nr.138 din
19.04.2019;
- Avizul comisiei de specialitate programe de dezvoltare economico socială, buget, finanţe,
administrare a domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia
mediului, amenajarea teritoriului şi urbanism, servicii şi comerţ, din cadrul Consiliului Local DornaArini, înregistrat sub nr.139 din 19.04.2019;
In conformitate cu prevederile:
-art.l alin .(1) şi alin. (2), art.4 alin.(l), lit.b), art.5 din Legea nr.32/1994 privind sponsorizarea,
cu modificările şi completările ulterioare;
-Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 994/1994 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru
aplicarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea;
-art.69 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
-legea nr.82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Constatând îndeplinirea procedurii prevăzute la art. 7 alin (1) - (4) din Legea 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Văzând că nu este încălcat regimul conflictului de interese sau al incompatibilităţilor, aşa cum
sunt ele definite în Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea
corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza prevederilor art. 36, art. 45, art. 121 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
A rt.l - Se aprobă primirea, de către Comuna Doma Arini, a unei sponsorizări oferite de SC
OFZ BUCOVINA S.R.L., în valoare de 5000 €, echivalent în lei (curs BNR) la data efectuării
sponsorizării, pentru lucrările de modernizare care se vor executa la Dispensarul Uman din Comuna
Doma, judeţul Suceava.
Art.2 - Se aprobă Contractul de sponsorizare prevăzut în Anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.3 . - Se împuterniceşte domnul Ioan MORARU, Primarul Comunei Doma-Arini, judeţul
Suceava, să semneze contractul de sponsorizare prevăzut la art.2
rt.4 - Valoarea preluată conform Contractului de sponsorizare se inventariază şi se
înregistrează în evidenţele contabile ale Comunei Doma-Arini, judeţul Suceava.
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Art.5 - Primarul comunei Dorna Arini, prin compartimentul financiar contabil, va urmări
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, iar secretarul comunei o va aduce la cunoştinţă
publică şi a celor interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului - Judeţul Suceava pentru control şi
legalitate.

DORNA ARINI, 19 aprilie 2019
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CONTRACT DE SPONSORIZARE
N r .___ / ________
I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
între:
SC OFZ BUCOVINA S.R.L., cu sediul în Comuna Doma Arini, Sat Doma-Arini,
nr.304A, Clădire grup social, cariera ULM, jud. Suceava, înregistrată la Registrul Comerţului
sub nr J33/359/09.05.2013, Cod Unic de înregistrare 15630764, reprezentată prin în calitate
de administrator, denumită în continuare Sponsor,
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COMUNA DORNA ARINI, cu sediul în Sat Cozăneşti, nr.lA, Comuna Doma
Arini, Judeţul Suceava, telefon/fax 0230/576018 / 0230/576126, cod fiscal 6576100, cont
trezorerie ................................deschis la Trezoreria Municipiului Vatra Domei reprezentată
prin Ioan MORARU, Primar în cadrul Primăriei Comunei Dorna Arini, în calitate de
beneficiar, pe de o parte,
în conformitate cu prevederile legislaţiei româneşti privind sponsorizarea, stipulate în Legea
nr. 32/1994, se încheie următorul contract.
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului îl constituie sponsorizarea Beneficiarului cu suma de 5000 €, echivalent
în lei (curs BNR) la data efectuării sponsorizării, pentru lucrările de modernizare care se vor
executa la Dispensarul Uman din Comuna Doma, judeţul Suceava.
III. DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract intră în vigoare odată cu semnarea sa de către Părţi şi va fi valabil pe toată
durata existenţei construcţiei.
IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
1. Obligaţiile Beneficiarului
1.1. Beneficiarul se angajează să folosească suma de 5000 €, echivalent în lei (curs BNR) la
data efectuării sponsorizării, în scopul menţionat la cap. “Obiectul contractului”.
1.2. Beneficiarul se angajează să facă public numele Sponsorului, într-un mod care să nu
lezeze direct sau indirect Sponsorul, activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau
ordinea şi liniştea publică.
2. Obligaţiile Sponsorului
2.1. Sponsorul se angajează să pună la dispoziţia Beneficiarului suma de 5000 €,
echivalent în lei (curs BNR) la data efectuării sponsorizării care face obiectul prezentului
contract.
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V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:
a) la îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract;
b) pieirea bunului
c) forţă majoră.
VI. FORŢA MAJORĂ
Forţa majoră, convenită ca fiind acel eveniment imprevizibil si 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.
VII. LITIGII
Eventualele litigii ce nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă vor fi remise spre soluţionare
instanţelor judecătoreşti competente din România.
VIII. DISPOZIŢII FINALE
1. Prezentul contract nu poate fi modificat în perioada lui de valabilitate fără acordul
ambelor părţi. Orice modificare în acest sens se va consemna într-un act adiţional care
devine parte integrantă a contractului.
2. în cazul în care Beneficiarul foloseşte obiectul sponsorizării în alte scopuri decât cele
prevăzute în acest contract, Sponsorul poate rezilia unilateral acest contract cu o notificare
prealabilă de 15 (cincisprezece) zile. în acest caz, Beneficiarul se obligă să restituie
integral obiectul sponsorizării.
3. Dacă una dintre părţi solicită rezilierea contractului în alte condiţii decât cele prevăzute la
Cap. V din contract, acestea trebuie să îşi facă cunoscută intenţia, în scris, cu 15
(cincisprezece) zile înainte de termenul la care doreşte încetarea relaţiilor contractuale.
Prevederile contractuale sunt obligatorii pentru ambele părţi şi în cadrul perioadei de
preaviz de 15 zile.
4. Prezentul contract a fost întocmit în două exemplare originale cu valoare juridică egală,
câte unul pentru fiecare parte.

Beneficiar:

Sponsor:

