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CONTRACT DE DONAȚIE   NR………DIN………. 

 
 

I. PARTILE CONTRACTANTE 

 

 

Art. 1 : 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………., in calitate de DONATOR 

 

Și 

Asociația De la Noi pentru Noi Ambulanța Sibiu , cu sediul in loc. 

SIBIU,strada Mărăști , nr.5, CUI: 30184649,IBAN : RO28BUCU1492232638017 

RON,deschis la Alpha Bank Sibiu, reprezentata legal prin Președinte-Laura Goia, 

in calitate de DONATAR 

Și 

Asociația De la Noi pentru Noi Ambulanța Sibiu , cu sediul in loc. SIBIU,strada 

Mărăști , nr.5, CUI: 30184649,IBAN : RO28BUCU1492232638017 RON,deschis la 

Alpha Bank Sibiu, reprezentata legal prin Președinte-RAFA OVIDIU IOAN, in 

calitate de DONATAR 

 Încheie prezentul contract de donație, avand la bază prevederile Codului 

civil,Art.1011 și următoarele, privind donația. 

 

II.  OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

Art. 2  

 Obiectul contractului îl constituie achitarea  sumei de ……….. lei, cu titlu de 

donație, către Asociația De la Noi pentru Noi Ambulanța Sibiu. 

 

III.  OBLIGATIILE PARTILOR 

Art.3   

Donatarul …………………………………..  se obligă să  achite suma acordată 

cu titlu de donație  ,în cuantum de ………. lei, Asociației De la Noi pentru Noi-

Ambulanța Sibiu.           

 

 IV.DURATA CONTRACTULUI 

Art.4  

 Donația  este unică ,având ca obiect susținerea activității Asociației De la Noi 

pentru Noi Ambulanța Sibiu,prin achitarea sumei de …….. lei. 
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V. INCETAREA CONTRACTULUI 

Art.5   

Prezentul contract inceteaza de plin drept, la data depunerii sumei de ……. lei,în 

contul Asociației  De la Noi pentru Noi Ambulanța Sibiu- RO28BUCU1492232638017 

RON,deschis la Alpha Bank Sibiu  

 

 

VI. FORTA MAJORA 

 

 Art.6  

 Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau 

executarea in mod necorespunzator -total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine 

în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a 

obligației respective a fost cauzată de forța majoră, asa cum este definita de lege. 

  

VII.   CLAUZE FINALE 

 

Art.7  

 Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între 

părțile contractante. 
 

Art.8  

 Prezentul contract reprezintă voința părtilor și înlătură orice altă ințelegere 

verbală dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui. 
 

Art.9  

 Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, câte unul cu aceeași valoare 

juridică pentru fiecare parte, astăzi ……….2020. 

 

 

DONATOR                              DONATAR, 

 

 

 

 

………………………………..     Asociația De la Noi pentru Noi  Ambulanța Sibiu                     

           

            

    

                                                                                    PREȘEDINTE                                                               

……………………..                                               RAFA OVIU IOAN                                               

                                                                                   
                                                                                      


