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CONTRACT DE DONAŢIE
- pentru persoane juridice Nr. _____ /___________

Între:
Subscrisa, S.C. _______________________, cu sediul în _________________________,
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J__/______/_______, CUI________________, având
cod IBAN _________________________, deschis la Banca __________________, reprezentată
legal de către dna/dnul _____________________, identificat cu CI seria ___, nr. ___________,
eliberat de către __________ la data de _______________, CNP _________________________,
în calitate de DONATOR și
Subscrisa, partidul ALIANȚA NOASTRĂ ROMÂNIA, cu sediul în București, str.
Sabinelor nr. 31, corp A, ap. 2, sector 5, cu personalitate juridică dobândită prin Sentința Civilă
nr. 101/Dec/P, pronunțată de către Tribunalul București în data de 08.07.2016, CIF: 36414623,
având cod IBAN RO17BTRLRONCRT0351512801, deschis la Banca TRANSILVANIA SA,
reprezentată de către ____________________________,
în calitate de DONATAR,
a intervenit prezentul contract de donație:
DONATORUL, donează suma de _______________________ (cifre şi litere), cu titlu
gratuit, fără nicio pretenţie, pentru a fi folosită în conformitate cu scopul şi obiectivele politice
ale donatarului.
Prezenta donație este efectuată cu respectarea prevederilor art. 6 (3) din Legea 334/2006,
modificată si actualizată.
Plata sumei se va face în _____ zile de la data semnării prezentului contract de donaţie, în
contul donatarului sau în numerar, cu respectarea prevederilor art. 9 din Legea 334/2006,
modificată si actualizată.
Prezentul contract a fost întocmit astăzi, __________________, în două exemplare
originale, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară.

DONATOR,

DONATAR,
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DECLARAȚIE
- donator persoană juridică -

Subsemnatul, _______________________, domiciliat în __________________________
____________________________________________, cnp ___________________, identificat
cu CI seria ____ nr. ____________, eliberat de către _____________, la data de _____________,
reprezentant legal al S.C. _____________________________, declar pe propria răspundere
că societatea comercială ______________________________, nu are datorii la bugetul de stat,
la bugetul asigurărilor sociale și la bugetul local, mai vechi de 60 zile.
Donație acordată partidului ALIANȚA NOASTRĂ ROMÂNIA, respectă prevederile art.
6 alin. (7) din Legea 334/2006 modificată și actualizată, iar prezenta declarație s-a dat la cererea
partidului, în conformitate cu prevederile art. 6 (8) din Legea 334/2006.
Declarația a fost dată azi, ________________, în două exemplare originale, din care un
exemplar s-a înmânat partidului ALIANȚA NOASTRĂ ROMÂNIA.

S.C.________________,
prin reprezentant legal
__________________

