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sorAnAREA NR.38/2018
prirzind aprobarea incheierii Contractului de siponsorizare intre
Societatea Holzindustrie Schweighofer S.R.L. sii Comuna Moacsa
Consiliul Local al Comunei Moac;a, jude{ul Covasna, in qedin{i ordinarl din

data de 28 septembrie 2018;
Avdnd in vedere Adresa de solicitare a unei sponsoriz[ri transmisd cdtre Societatea
Holzindustrie Schweighofer S.R.L., inregistratd la Primf,ria r:omunei Moacqa sub ff.
1

.604t04.09.11018;

Avdrrd in vedere Expunerea de motive nr. | .683121 .09.201 8 a
Primarului comunei Moacqa privind aprobarea Contractului de sponsorizare
incheiat intre Societatea Holzindustrie Schweighofer S.R.L. Ei Comuna
MoacEa;
Avdnd in vedere Raportul de specialitate nr. 1.684121 .09.2018 al secretarului comunei
Moacqa;

Av6nd in vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea
domeniului prublic Ai privat, patrimoniu, economic, buget, finanle, agriculturd qi dezvoltare
regional[, al Comisiei pentru sdndtate, familie, protec]ie sociald qi cuite, invdJdmdnt, culturf,
qi gtiinla tine,ret qi sport, respectiv al Comisiei pentru administralie local6, juridica, ordine
publicd, drepturile omului, legislalia muncii gi disciplind, amenajarea teritoriului, urbanism,
protecfia mecliului gi turism ale consiliului local al comunei Moacqa;
Avdnd in vedere O.M.F. nr. 99411994 privind aprobarea Instrucliunilor pentru
aplicarea Le51ii nr. 32/1994 privind sponsorizarea;
In conformitate cuprevederile art. 1 alin. (1) gi alin. (2),art.4 alin. (1) lit b qi an. 5
din I-egsa nr.3211994 privind sponsorizarea, cu modificdrile Ei conrpletdrile ulterioarej
In conformitate cu prevederile art. 69 din Legea nr.27312006 privind finanlele publice
locale, cu modificdrile Ei completdrile ulterioare;
in conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. b, c, d, alin. (6) lit. a pct. 4 qi pct. 5,
art. 121 alin. (3) din Legea nr.21512001privind administralia putrlicd locald, iepublicata, cu
modifi cdrile ;;i completdrile ulterioare;
In temeiul arl.45 alin. (3) qi art. 115 alin. (1) lit. b din L,egeanr.2l5l2}Ol privind
adrninistralia publica local6, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

HorAnA$rE
Art. 1. - Se aprobd primirea cu titlu gratuit,

de c6tre Comuna MoacEa a

unei sponsorizdri oferite de societatea Holzindustrie Schweighofer S.R.L.,
avdnd ca,cbiect 6,677 m3 cherestea cu dimensiunile 30X1-OSXZqSS Dffi,
evaluat la suma de 1.302,02 euro fdrd T.V.A.
Art,2. -

Se aprobl Contractul de sponsorizare, conform anexei laprezentahotdrflre
din care face parte integrantd.

I

Art. 3. - Se imputernice$te primarul comunei Moacqa dr)mnul

Deszke J6nos sd

semneze contractul de sponsorizare prev6 zul la art. 2.

lemnos constituind obiectul Contraotului de sponsorizare,
inventariaza qi se inregistreaz[ in eviden{ele contabile a Comunei Moacqa'

Art. 4. - Materialul

se

Cu executarcaprezentei hotirdri se ins[rcineazdPimarul comunei MoacAa qi
Co,rpartimen.tul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei

Art.

5"

-

MoacEa.

Moac;ia, la 28 septembrie 2018
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Anexi la H,C.L. nr.38/ZO1^g
CONTRACT DE SPONSORIZARE

Partile:
SOCIETATEA HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER S.R.L. BUCURESTI SUCURSALA RECI,
CU
sediul social in comuna Reci, nr. 673, judet Covasna, inregistrata la Oficiul Registrului
Comertului sub J 14 nr.2B4 din 201.4, cod fiscal nr. R0 14554103, avand contul bancar nr.
RO49 BACX 00010 0000 3081 5074 (R0N), deschis la Banca UniCre4it Bank Sucursala
Alba
Iulia, reprezentata de Radu Adrian, cu functia de director administrativ gi Andrei Zaharia
director tehnic, in calitate de Sponsor, [denumit in continuare "sponsorul"), pe de o parte
si

COMUNA MOAC$A cu sediul in Moac;a nr. 354, judetul Covasna, cod fiscal 4201740,
reprezentata prin DESZKE IANOS, avind functia de primar, in calitate de BENEFICIAR,
[denumit in continuare "Beneficiarul"J, pe de alta parte

[denumiti in continuare, in mod individual, "Partea" si in mod colectiv, "partile,,)
Preambul:

AVAND IN VEDERE CA:

Beneficiarul desfasoara proiectul ,,nNTREruNERE $I RE:qAMTII

LA

1ASA DE

CULTUruI COMIINALA',

Beneficiarul nu detine mijloacele materiale necesare pentru desfasurarea actiunii
mentionata mai sus;
Beneficiarul a adresat Sponsorului, in data de 07.09.2018, o cerere de sponsorizare
identificata cu nr. 6460, in scopul sustinerii materiale a actiurrii mentionata mai sus;
Sponsorul este dispus sa ofere o sponsorizare Beneficiarului si sa sustina actiunea
Beneficiarului
DREPT URMARE, avand in vedere cele de mai sus, Partile au hotarat sa incheie acest contract
[denumit in cele ce urmeaza,,contractul") in termenii si conditiile de mai jos:

Articolul

1.1
1,.2

1.3

Obiectul Contractului
Obiectul prezentului Contract il reprezinta transferul dreptului de proprietate, din
patrimoniul Sponsorului in cel al Beneficiarului, asupra urmatoarelor bunuri: 6,677
m3 cherestea cu dimensiunite 30xl0SxZ9BS mm.
Transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor, prevazute la punctul 1.1 de mai
sus, se el'ectueaza cu titlu de sponsorizare, in conformitate cu prevederile Legii nr.
32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare.
1.

Bunurile ce fac obiectul sponsorizarii, astfel cum sunt descrise la punctul L.1 de mai
sus, sunt evaluate la suma de 1302,02 euro firi T.V.A..
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Articolul

'

Actiunea

Spo

nsorizata

Beneficiarul solicita sponsorizarea, iar Sponsorul acorda sponsorizarea, in vederea
desfasurarii proiectul ,,iNTRETrNERE gI REZARATII r,A 1ASA DE 11LTURA
co M u NALA" [denumita in continuare,,Actiunea sponsorizata,,).

Articolul

3'1

2.

3.

Sco;lul Contractului

Prezentul Contract este incheiat in vederea stabilirii termerrilor si conditiilor in
baza
carora Sponsorul va sprijini material, in conformitate cu punctul 1.1 de mai sus,
Beneficiarul pentru desfasurarea Actiunii sponsorizate .

Articolul 4. Remiterea Bunurilor

4'1

Sponsorul va remite Beneficiarului bunurile ce fac obiectul sponsorizarii in temeiul
unui proces verbal de predare-primire.

4'2

Sponsorul nu va fi tinut responsabil pentru pierderile, vatamarile, distrugerile,
penalitatile, costurile, cheltuielile sau orice alte pierderi suportate de Beneficiar
in
desfasurarea Actiunii Sponsorizate.

4.3

Sponsorul remite Beneficiarului bunurile
incheierii Contractului.

4.4

Transportul bunurilor ce fac obiectul sponsorizirii este in sarcina Beneficiarului.

Articolul

5.1

6'2

6'3

momentul

Durata Sponsorizarii

Sponsorul se obliga sa dispuna remiterea bunurilor ce fac obiectul sponsorizarii, in
conformitate cu punctul 4.1, pana la data de 31.10.2019.

Articolul

6.1

5.

in starea in care se afla la

6.

Obligatiile Benefi ciarului

Beneficiarul se obliga sa foloseasca bunurile, prevazute Ia punctul 1.1 de mai sus,
exclusiv in vederea desfasurarii Actiunii Sponsorizate.
Beneficiarul se obliga sa permita Sponsorului sa verifice modul in care a fost folosite
bunurile care fac obiectul sponsorizarii. In acest sens, Beneficiarul se obliga sa
informeze in scris Sponsorul cu privire la indeplinirea corespunzatoare a Actiunii
sponsorizate in maxim 30 de zile de la finalizarea acesteia.
Beneficiarul se obliga sa returneze Sponsorului toate bunurile alocate prin prezentul
Contract care au fost folosite in alte scopuri decat Actiunea Sponsorizata.
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6'4

In cazul in care Actiunea Sponsorizata nu mai este desfasurata de catre Beneficiar,

acesta va returna Sponsorului bunurile, prevazute la punctul 1.1 de mai
sus, in termen
de 5 zile de la data Ia care ar fi trebuit sa inceapa desfasurarea actiunii anterior

mentionate.

6.5
6.6
6'7
6'8
6'9
6'10
6'11'
6'1'2
6'13

Beneficiarul

7.2

Beneficiarul se obliga sa ia toate masurile pentru a evita degradarea si/sau
distrugerea mijloacelor de promovare a numelui, marcii si/sau a imaginii Sponsorului.
Beneficiarul se obliga sa informeze Sponsorul cu privire la degradarea si/sau
distrugerea mijloacelor de promovare a numelui, marcii si/sau a imaginii Sponsorului.
Beneficiarul se obliga sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea intr-un mod
care sa nu lezeze, direct sau indirect, activitatea sponsorizata, bunele moravuri,
sau
ordinea si linistea publica.
Beneficiarul se obliga sa nu efectueze reclama sau publicitate comerciala, anterioara,
concomitenta saui ulterioara in favoarea Partilor sau a altor persoane.
Beneficiarul se obliga sa nu lezeze, in niciun fel, ima;ginea si/sau activitatea
Sponsorului prin desfasurarea Actiunii Sponsorizate.
In cazul in care transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor din patrimoniul
Sponsorului in cel al Beneficiarului, trebuie aprobata sau adusa la cunostinta unui
tert,
Beneficiarul isi exprima acordul de a aduce la cunostinta tertului si de a obtine toate
aprobarile necesare inainte de a incheia prezentul Cont:ract. Aceasta include si
obligatia Beneficiarului de a pune la dispozitie dovada notificarii sau aprobarii daca
va
fi ceruta de Sponsor sau orice alta institutie autorizata.
7.

Drepturile Beneficiarului

Ileneficiarul are dreptul sa primeasca bunurile ce fac obiectul sponsorizarii in

confbrmitate cu punctul 4.1 de mai sus.
Beneficiarul are dreptul sa foloseasca bunurile ce fac obiectul sponsorizarii
doar in
scopul desfasurarii Actiunii Sponsorizate.

Articolul

B'1

sponsorizarea prin

promovarea numelui, a marcii si/sau a imaginii Sponsorului.
Beneficiarul se obliga sa amplaseze mijloacele de promov?r-o a numelui, a marcii si
a
imaginii ,Sponsorului in locurile convenite de parti.
Beneficiarul se obliga sa nu mascheze si/sau sa nu impiedice in orice fel vizionarea
de
catre public a numelui, marcii si/sau a imaginii Sponsorului.

Articolul
7.1

se obliga sa aduca la cunostinta publicului

8. Raspunderea

Beneficiarului

tinut responsabil pentru orice prejtrdiciu, patrimonial ori
nepatrimonial, suferit de Sponsor ca urmare a neindeplinirii, indeplinirii cu intarziere
sau indeplinirii necorespunzatoare, de catre Beneficiar, a Actir:nii Sponsorizate.
Beneficiarul este

Articolul

9.

Obligatiile Sponsorului
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9.1

Sponsorul se obliga sa nu urmareasca, direct sau indirect, directionarea activitatii
Beneficiarului.

Articolul 10. Drepturile Sponsorului
10.1

10,2

10.3
L0.4

Sponsorul are dreptul sa verifice modul in care Beneficiarul a folosit bunurile
prevazute la punctul L.1 de mai sus. In acest sens, Sponsorul are dreptul sa fie
informat in scris de catre Beneficiar cu privire la incheierea Actiunii Sponsorizate, in
maxim 30 de zile de Ia finalizarea acesteia.
Sponsorul are dreptul sa aduca la cunostinta public'ului sponsorizarea prin
promovarea numelui, a marcii si/sau a imaginii Sponsorului.
Sponsorul are dreptul sa beneficieze de toate facilitatile fiscale prevazute de
dispozitiile legale in vigoare in domeniul sponsorizarii.
Sponsorul are dreptul sa solicite returnarea bunurilor prevazute la punctul 1.1 daca
este informat, prin orice mijloace, ca Actiunea Sponsorizata nu a mai fost desfasurata
de catre Beneficiar.

Articolul 11. Raspunderea Sponsorului

11.1

Partile declara in mod expres ca Sponsorul nu va fi tinut responsabil de evictiunea
Beneficiarului si de viciile ascunse, indiferent de cauzele de evictiune. Drept urmare,
in cazul oricarei cauze de evictiune sau vicii ascunse, Beneficiarul renunta prin
prezentul in mod expres si declara ca acesta cunoaste riscul evictiunii, si ca Sponsorul
nu va fi tinut responsabil si de aceea Beneficiarul isi asuma toate consecintele juridice.
Daca dupa transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor se depune impotriva
Beneficiarului orice cerere, notificare sau actiune in justitie prin care un tert ridica
pretentii de orice natura referitoare la bunuri avand o cauza anterioara semnarii
acestui Contract, indiferent daca Beneficiarul sufera sau nu ervictiunea ca o consecinta
a acestei cereri, notificari sau actiuni in justitie, Sponsorul transfera catre Beneficiar
toate drepturile/actiunile acordate Sponsorului insusi prin legislatia in vigoare.

Articolul 12. Cesiunea Contractului
12.1.

Oricare Parte poate transmite unei terte persoane, total l;au partial, drepturile si
obligatiile ce i se cuvin prin acest contract, doar cu acordul scris al celeilalte parti.

Articolul 13. Incetarea Contractului

13.1

l)rezentul Contract este desfiintat de drept, fara nici o alta formalitate,faraa fi nevoie
de interv'entia vreunei instante judecatoresti sau arbitrale, in caz de nerespectare a
obligatiilor asumate de Parti in cadrul articolelor 6 si 9 de mai sus; partea care invoca
o cauza de incetare a prevederilor prezentului Contract o va notifica celeilalte parti, cu
cel putin 5 zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa isiproduca efectele.
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Incetarea Contractului nu inlatura raspunderea Partii care in mod
culpabil nu si-a
indeplinit obligatiile asumate prin Contract.

Articolul 14. Denuntarea Unilaterala
14.1

Contract.ul poate fi denuntat unilateral de catre Sponsor sau de catre
Beneficiar in
baza unr:i notificari scrise, cu respectarea unui termen de preaviz
de 5 zile, doar in
cazul in r:are nu au fost remise bunurile ce fac obiectul sponsorizarii.

Articolul 15. Forta Maiora
15.1

Forta majora exonereaza de raspundere Partile, in cazul neexecutarii partiale
sau
totale a obligatiilor asumate prin prezentul Contract. Prin fc,rta majora
se intelege un
eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil,
aparut dupa
incheierea contractului si care impiedica partile sa execute total
sau partial obligatiile

asumate"
15.2

Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca Ia cunostinta
celeilalte parti, in
scris in maxim 5 zile de la aparitie, iar dovada fortei majore, impreuna
cu avertizarea
asupra efectelor si intinderii posibile a fortei majore, se va c:omunica
in maximum 10
zile de la aparitie.

Articolul 16. Notificari

16J'

Comunicarile judiciare sau extra-judiciare in legatura cu prezentul
Contract trebuie
facute in scris, prin posta sau prin alt mod (fax, e-mail) dar:a
acesta asigura dovada
transmiterii si a receptiei, precum si continutul compler: al textului, dupa
cum
urmeaza:
Adresa: comuna Reci nr. 673, judetul Covasna
Fax: 0372 146 500; tet.03TZ L46 Sgg
E-mail: reci@schweighofer.ro;

Beneficiar: Comuna Moacga
Adresa: Moacga nr. 354, jud. Covasna
Faxltel: 0267 34STZ|
E-mail: comunamoacsa@yahoo.com

16'2

16'3

Partile trebuie sa se informeze reciproc in termen de 5 zik: cu privire
Ia posibilele
modificari ale datelor de contact. In absenta unei asemenea notificari,
chiar daca
datele de contact s-au schimbat, comunicarile facute in conformitate
cu punctul 16.L
de mai sus vor fi considerate valide.
Notificarile efectuate pe cale postala, se vor transmite prin sr:risoare
recomandata cu
confirmare de primire.
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16.4
16.5

Toate informarile prevazute de prezentul contract
trebuier sa fie transmise de Parti
potrivit prezentului articol.
Notificarile verbale sunt obligatorii pentru Parti doar
dac;r sunt confirmate in scris
potrivit punctului 16.1 de mai sus.

Articolul t7 . LegeaAplicabila
17.1
17.2

Prezentul contract este guvernat de Iegea materiala
si procedurala romana.

Partile beneficiaza de faciritatire prevazute de Lege;r

sponsorizarea, cu modificarire si completarile ulterioare.

nr.

32/1gg4 privind

Articolul 18. Separabilitatea
18.1

18.2

18.3

Daca o prevedere din prezentul Contract va
deveni neaplicabila din orice motiv,
aceasta nu va afecta legalitatea, validitatea
si aplicabilitratea celorlalte prevederi
contractuale.
In cazul in care survine situatia prevazuta la punctul
18.1 de mai sus, partile se obliga
sa modifice' sa completeze sau sa inlocuiasca toate
si or^icare dintre prevederile
neaplicabile cu alte prevederi aplicabile si valide
care ar produce rezultatul vizat de
Parti fara renegocierea niciunor dispozitii esentiale
din prezerntul Contract.
In cazul in care adaptarea contractului, potrivit punctulul
18.2 de mai sus, din orice
motiv' nu este posibila, prevederile contractuale se completr:a
za cu dispozitiile legale
cuprinse in Legea nr.32/1994 privind sponsoriza..r,
., modificarile si completarile
ulterioare, si cu cele cuprinse in Codul Civil.

Articolul 19. Declaratii si Garantii

19'1

Fiecare Parte garanteaza ca (a) are putere deplina
si autoritate pentru a incheia
prezentul Contract; si (b) initiera sau realizarea
prezentului Contract nu va incalca nici
un contract incheiat cu o terta parte.
1'9'2 Fiecare Parte garanteaza ca va respecta toate legile, regulile
si regulamentele in
indeplinirea obligatiilor asumate in temeiul prezentului
19'3 Beneficiarul declara ca are cunostinta despre faptul cacont.act.
SporLsorul este Holzindustrie
Schweighofer S.R.L..
L9.4 Beneficiarul declara si garanteaza ca este legal infiintat si,crgsnlrrt,
iar activitatea
acestuia se desfasoara in conformitate cu prevederile
legale aplicablle, ca a obtinut
autorizatiile necesare sau, dupa caz, ca a prelungit
autorizatiile existente, daca acestea
sunt necesare pentru realizarea Actiunii Sponsorizate.
19'5 Beneficiarul declara si garante aza ca indeplineste toate conditiile
prevazute de
legislatia in vigoare pentru a beneficia de sponsorizarea
acordata prin prezentul
Contract.
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19.6

Beneficiarul declara ca nu a oferit, platit sau autorizat si nu ,ua oferi, plati
sau autoriza,
direct sau indirect, plata unei sume de bani sau oferirea oricarui lucru de
valoare sau
de natura a influenta in mod incorect deciziile functionarilor publici.
Beneficiarul declara ca va executa cu buna-credinta obligatiile pe care si le-a
asumat
prin prezentul Contract.

19.7

Articolul 20. Modificarea Contractului
Prezentul Contract, impreuna cu anexele si actele aditionale Ia acesta
nu vor putea fi
modific;ate decat cu acordul Partilor, prin acte aditionale incheiate in forma
scrisa.

20.1

Articolul 21. Solutionarea disputelor
Conflictele aparute intre Parti, de orice fel, in legatura cu prezentul Contract,
se vor
solutiona pe cale amiabila. In cazul in care nu este posibila solutionarea amiabila

21..1

unui conflict aparut intre Parti, acesta va
j

udecatoresti competente.

fi

a

dedus sprr3 solutionare instantelor

Articolul 22. Clauze finale
22.1
22.2

Partile recunosc, prin semnarea prezentului Contract, ca toate clauzele
acestuia au
fost negociate liber intre parti.
Prin semnarea prezentului contract, partile consimt ca au citit si inteles clauzele
contractuale si inteleg sa isi asume fara rezerve drepturile si obligatiile ce
decurg din

acesta.
aa 1
L L.J

Prezentul contract intra in vigoare astazi, data semnarii lui.

Prezentul Contract a fost incheiat azi, 24.09.2018 in Reci, in 2 exemplare,
cate unul pentru
fiecare Parte.

Sponsor

Beneficiar

HOLZI NDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL

COMUNA MOACSA

Prin: Zaharia Andrei

Prin: Deszke f dnos - prirnar

Prin: liadu Adria,n
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