ASOCIAŢIA UMANITARĂ “PROVITAP”
România, Adresă contact Constanţa,str.Dezrobirii, nr.137,
bl.IV 12, sc.A, etj.2, apt.11, C.P.900234:
Tel.Fax 0341440484, Mobile 0722561295, 0743907288
E-mail provitap_cta@yahoo.ro
CF 26819093

Suntem de acord să sprijinim activităţile ASOCIAŢIEI UMANITARE “PROVITAP” prin:
Contribuţii în bani. Vom vira în contul deschis la Banca Romînească Sucursala Constanţa
- Soveja, str. Dezrobirii, nr.118, în;
Contul IBAN în lei RO84 BRMA 0145 0325 3980 0000 suma de: __________________
Contul IBAN în EURO RO84 BRMA 0145 0325 3980 0000 suma de: ______________
Contribuţii în bunuri şi produse (vă rugăm să detaliaţi)
Tip produs/(nr. Bucăţi_____________________
Iată câteva exemple de produse utile persoanelor asistate social; rechizite, carti, alimente,
îmbrăcăminte, încălţăminte, detergenţi, produse pentru curăţenia şi igienizarea casei, lenjerie de
pat, mobilă, aparatură electrocasnică, rechizite şcolare, cărţi, şi exemplele pot continua.
Consultanţă de specialitate/Servicii_______________________________
(reparaţii, întreţinere cladiri, cursuri de formare profesională, etc.)
Dirijarea cotei de 2% din impozitul pe venit reţinut, aferent anului 2010;
Dorim semnarea unui contract de sponsorizare:

DA

NU

Dorim să devenim sponsor permanent al asociaţiei:
Începănd cu data de ___________ suma _______________lei va fi trimisă în contul organizaţiei;
Lunar

Trimestrial

Anual

Vă rugăm să completaţi formularul şi să-l transmiteţi către noi pe fax sau poştă.
Contribuţiile în bani le puteţi trimite prin ordin de plată sau mandat poştal în conturile
asociaţiei menţionate anterior. Vă rugăm să nu uitaţi să prezentaţi angajaţilor dumneavoastră
posibilitatea de a dona 2% din impozitul pe venit reţinut pentru anul 2010 către asociaţia noastră,
completănd căte un exemplar din Formularul 230 ataşat prezentei şi trimiţându-l la Administraţia
Financiară împreună cu o copie a fişei fiscale, pănă cel mai tărziu la data de 15 mai.
Pentru donaţii în produse şi dacă aveţi întrebări, ne puteţi contacta la numerele de telefon
din antet zilnic, în cursul săptămânii, pănă la orele 18,00, iar sămbăta până la orele 12,00.
Aveţi convingerea că ajutorul pe care ni-l acordaţi este folosit cu responsabilitate, aşa cum laţi folosi chiar dumneavoastră dacă a-ţi avea condiţii şi timp.
Vă mulţumim pentru sprijin şi vă asigurăm de întreaga noastră gratitudine.
Nume firmă_______________________________________________________________________
Adresă___________________________________________________________________________
Telefon________________________Fax___________________E-maill_______________________
Persoana împuternicită să reprezinte firma
Semnătura__________________________________
Nume, pren.______________________________
Funcţie ______________________________
Domeniul de activitate al firmei______________________________________________________________

