MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMRNTUL PENTRU SITUATII DE URGENTA
Inspectoratul General pentru Situafii de Urgenfa
Inspectoratul pentru Situafii de Urgenfa
,,Petrodava" al judefului Neamf

NESECRET
Exemplar unic

Piatra Nearnt,
din 8 . ( ( . 2!J W

RAPORT PRIVIND OFERTA DE SPONSORIZARE
1.

Ofertant:

2.

Obiectul
sponsorizarii:
Valoare:
Durata contractului:

5.

Necesitatea �i
oportunitatea
acceptarii ofertei:

6.

Sarcini / drepturi �i
obligatii:

S.C. CRIBER NET S.R.L., cu sediul social in localitatea Piatra Neamt,
strada Maratei, m. 22, bl. M4, Sc. A, ap. 2, CUI RO 13503918,
127/334/1998.
Acordarea cu titlu de sponsorizare a unei fose septice cu capacitatea de 2
me.
1423,00 lei fara TVA (1693,37 lei cu TVA).
Sponsorizarea intra in vigoare la data incheierii contractului �i este
valabila pana la indeplinirea tuturor obligatiilor asumate de catre ambele
parJi.
Bunul sponsorizat este necesar pentru as1gurarea conditiilor
corespunzatoare de igiena a personalului Deta�amentului de Pompieri
Piatra Neamt care executa serviciul de paza la imobilul din
administrarea unitatii din municipiul Piatra Neamt, strada Dumbravei,
m. 14.
Obligatiile beneficiarului:
a) sa se ingrijeasca de bunul material sponsorizat intocmai ca
proprietarul acestuia;
b) sa utilizeze bunul material sponsorizat, potrivit destinatiei;
c) anuntul privind sponsorizarea va fi adus la cuno�tinta publicului de
catre beneficiarul sponsorizarii.
Drepturile sponsorului:
a) sa aduca la cuno�tinta publicului sponsonzarea numa1 prin
promovarea numelui, marcii sau imaginii sale.
Ohliga!iile. spunsurului:
a) sa predea bunul material care face obiectul sponsorizarii;
b) sa aduca la cuno�tinta publicului sponsorizarea intr-un mod care sa nu
lezeze direct sau indirect activitatea sponsorizata, bunele moravuri sau
ordinea �i lini�tea publica;
c) sa nu urmareasca, direct sau indirect, directionarea activitatii
beneficiarului.

7.

Destinatie:

Deta�amentul de Pompieri Piatra Neamt.

8.

Titlul cu care
ofertantul detine
bunurile:

S.C. CRIBER NET S.R.L. este producator al acestui tip de fosa septica,
fapt mentionat in oferta de sponsorizare.

3.
4.

-,-
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9.

Persoana
imputemicita:

10.

Alte responsabilitati:

11.

Avize:

TFINANCIAR

AVIZAT PENTRU-LEGALITAIE
Sl

·

Prezentul raport confine 2 pagini.
12.

Documente
justificative:

1. Oferta formulata de S.C. CRIBER NET S.R.L., cu nr. 639 din
06.10.2020.
-88 din 16.11.2020 - 1 agina.
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