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CONTRACT  DE  DONAŢIE  BUNURI  

                                                                                                                          Nr               / 

1.  PĂRŢILE CONTRACTANTE 

1.1.  Dl/D-na ............................................................................................., domiciliat/ă în loc. 
..................................................., str. ............................................. nr. ............, bloc ........, scara ........, 
etaj ......., apartament ....., sector/judeţ ..............................., născut la data de (ziua, luna, 
anul) ......................................... în (localitatea) ....................., sector/judeţ ..........................., 
fiul/fica lui ............................................. şi al ....................................................., posesorul CI seria 
............. nr. ........................, eliberat de SPCLEP ………........................., cod numeric personal 
........................................., în calitate de donator, pe de o parte,  

şi 

1.2. ASOCIAŢIA  ÎMPOTRIVA  CRIMEI  ORGANIZATE  ŞI CONSILIERE 

ANTIDROG  A.C.O.C.A. , cu sediul în Str. Matei Basarab, nr: 28, bl: D28, sc: B, ap: 2, 

parter, loc: Piteşti, jud: Argeş, înscrisă în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor sub nr. 

1/RA/06.01.2014, având C.I.F. 32641879 şi contul  (în LEI ) – RO     deschis la CEC – 

Agenţia Piteşti, reprezentată de domnul Băluţă Cristian în calitate de  donatar, pe de 
altă parte, au convenit să încheie prezentul contract de donaţie, cu respectarea 
următoarelor clauze: 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
2.1. a) Eu donatorul, donez donatarului următoarele bunuri mobile: 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
b) Bunurile mobile donate au fost dobândite de mine, donatorul, prin ...............................  
şi le evaluez la suma de  ................................... lei.  
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c) Eu, donatorul, declar că bunurile menţionate la lit. a) au fost predate în folosinţă 
donatarului la data de ........................, astfel cum rezultă din înscrisul sub semnătură 
privată încheiat cu donatarul. 

2.2.  Eu donatarul, declar că primesc cu recunoştinţă donaţia făcută de donator 
privind bunurile mobile menţionate şi descrise mai sus, bunuri pe care le-am preluat 
în folosinţă la data de ........................., pe baza înscrisului sub semnătură privată 
menţionat mai sus. 
III.  CLAUZE  FINALE 
3.1. Prezentul contract a fost redactat într-un număr de 2 ( două ) exemplare, câte 
unul pentru fiecare parte. 

 

 

          DONATOR                                                                                      DONATAR 

……………………………………                               ASOCIAŢIA ÎMPOTRIVA CRIMEI               

                                                                                                     ORGANIZATE ŞI CONSILIERE                                                                                                                  

                                                                                                            ANTIDROG  A.C.O.C.A. 

           

 


