CONTRACT DE DONATIE
Nr. ________ incheiat astăzi ____________
Preambul : In contextul instaurarii starii de urgenta si a masurilor necesare limitarii raspandirii infectiei
cu virusul SARS-COV-2 (noul coronavirus).
I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1 SC ____________________SRL cu sediul în _______________, str._____________, cod
___________, judetul ________________ inregistrat la ORC sub nr____________________, cod
fiscal R0_____________, reprezentata prin ________________ în calitate de donator pe de o parte
şi
1.2 SPITALUL MUNICIPAL FĂLTICENI cu sediul in mun. Fălticeni, Str. Ion Creangă Nr. 1,
Cod postal 725200, telefon/fax 0230/541332 ,Cod Unic de inregistrare 5432514, cont bancar
RO48TREZ59321F370100XXXX deschis la Trezoreria municipiului Falticeni, reprezentată prin
Dr.Morariu Vlad Alexandru, funcţia Manager, pe de alta parte, în calitate de donatar au convenit
să încheie prezentul contract de donaţie cu respectarea art. 985, 987-990, 1011 – 1026 Cod civil şi a
următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Subscrisa, SC ____________________SRL prin reprezentant legal, ______________________
în calitate de donator, donez donatarului următoarea suma de bani ______________ Lei pentru
achizitia de echipamente de protecție personal medical si echipamente / aparatura medicala.
Suma donata au fost dobândite de donatorul din profitul donatorului.
Eu, donatorul, declar că sumele de bani de mai sus au fost predate în folosinţă donatarului la data de
_______________, astfel cum rezultă din înscrisul sub semnătură privată încheiat cu donatarul si
virate in contul mai sus prevazut.
2.2. Spitalul Municipal Falticeni prin reprezentant legal Dr. Morariu Vlad Alexandru, donatarul,
declar că primesc donaţia făcută de donator privind suma menţionata, pe care am preluat-o pentru
achizitionarea de echipamente de protecție personal medical si echipamente / aparatura medicala in
baza prezentului înscris sub semnătură privată, prin virament bancar.
III. CLAUZE FINALE
3.1. Părțile convin să respecte dreptul la protecția datelor cu caracter personal avute în vedere de
Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind
libera circulație a acestor date.
3.2. Prezentul contract a fost redactat într-un număr de 2 exemplare , cate unul pentru fiecare parte .
DONATOR,
SC _________________SRL
Director,
___________________________

DONATAR,
SPITALUL MUNICIPAL FĂLTICENI
Manager,
Dr. Morariu Vlad Alexandru
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