
CONTRACT DE DONAȚIE*) 

 

Încheiat astăzi ................... 

la ....................................... 

 

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE 

1.1. D ........................................................................., domiciliat(ă) în ..................................................., str. 

............................................. nr. ............, bloc ........, scara ........, etaj ....... , apartament ....., sector/județ 

..............................., născut la data de (ziua, luna, anul) ......................................... în (localitatea) 

....................., sector/județ ..........................., fiul lui ............................................. și al 

..............................................., posesorul buletinului (cărții) de identitate seria ................ nr. 

..........................................., eliberat de ......................, cod numeric personal ............................................, 

în calitate de donator, pe de o parte, și 

1.2. Asociatia Clubul de Științe GEEA, cu sediul in (localitatea) Tecuci, Bd. Victoriei nr. 12, județul Galați, 

înregistrată în registrul persoanelor juridice în baza certificatului de înscriere nr. 2/6 IV 2017 eliberat de 

Judecătoria Tecuci, CIF 37368134, având contul nr. RO37BTRLRONCRT0389117401, deschis la 

Banca Transilvania – filiala Tecuci, reprezentată de Dumitru Voinea, cu functia de Președinte, în 

calitate de donatar, pe de alta parte, 

 au convenit să încheie prezentul contract de donație: 

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1. Eu donatorul, donez donatarului următoarele:  

       a)  suma de ................................................................................................ lei 

       a)  bunuri mobile: 

 ................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................ 

 c) Bunurile mobile donate au fost dobândite de mine, donatorul, prin mijloace legale și le  evaluez la 

suma de .................................... lei, exclusiv în scopul stabilirii taxei de timbru. 

 d) Eu, donatorul, declar că bunurile menționate la lit. b) au fost predate în folosința donatarului la  data 

de ..............................., astfel cum rezultă din înscrisul sub semnătură privată incheiat cu donatarul. 

2.2. Eu donatarul, declar că primesc cu recunostință donația facută de donator privind suma de bani și/sau 

bunurile mobile menționate și descrise mai sus, bunuri pe care le-am preluat în folosință la data de 

........................., pe baza înscrisului sub semnătură privată menționat mai sus. 

 

III. CLAUZE FINALE 

3.1. Suma de bani și/sau bunurile mobile menționate și descrise mai sus vor fi utilizate exclusiv în scopul 

susținerii activităților curente organizate de donatar, conform statutului Asociației Clubul de Științe GEEA 

Tecuci;  

3.1. Prezentul contract a fost redactat într-un număr de ....................... exemplare, la Biroul Notarului Public 

.................................................................... . 

3.2. S-au eliberat părților ...... exemplare, un exemplar păstrându-se în arhiva biroului notarial. 

 

 

 

 

DONATOR, 

 

 

 

DONATAR. 

 

 

____________________ 

 *) Donația se face prin act autentic și este un act de liberalitate prin care donatorul dă, irevocabil, un 

lucru. 


