Nr._________________
Data________________

Unitatea ___________________________________________________
Adeverim prin prezenta că d-na(dl)______________________________
este salariat la această unitate având un venit net lunar de ___________lei,
consimtim să procedam la reţinerea din salariu în cazul că nu achită ratele
scadente de către titularul împrumutului sau giranţi.
CONDUCATOR UNITATE,
CONTABIL,

ADEVERINTA – ANGAJAMENT
Subsemnatul(l), _____________________________________________, fiul lui _________________
si a ___________________ , domiciliat în ______________, str._____________________________________,
nr.____, bl._____, sc.____, et._____, ap.______, născut în anul ____________, luna_____________________,
ziua____, în localitatea _____________, judeţul ________________________, B.I./C.I. seria___, nr._______
eliberat de _________ la data de __________________, încadrat la ___________________________________,
în funcţia de ___________________________, cu un salariu lunar de ____________lei(__________________)
mă angajez fată de Asociatia C.A.R.-S.L.I.-VN prin reprezentanţii săi legali de a plăti în mod solidar conform
art. 1662 Cod Civil, prin reţineri lunare din veniturile
mele
băneşti suma
de
________________lei(______________) de către_____________________________________ reprezentând
împrumutul contractat la Asociatia C.A.R.-S.L.I.-VN de numitul(a)____________________________________
domiciliat în _______________________ , str. _____________________, nr.____, bl.____, sc.____, et.____,
ap._____, judetul __________________ în cazul în care debitorul sus indicat nu va achita împrumutul
contractat, inclusiv dobânda aferentă calculată până la data plăţii la termenele şi în condiţiile prevăzute în
contractul de împrumut nr.________________________________.
Data___________

Nr._________________
Data________________

Semnatura_________________

Unitatea ___________________________________________________
Adeverim prin prezenta că d-na(dl)______________________________
este salariat la această unitate având un venit net lunar de ___________lei,
consimtim să procedam la reţinerea din salariu în cazul că nu achită ratele
scadente de către titularul împrumutului sau giranţi.
CONDUCATOR UNITATE,
CONTABIL,

ADEVERINTA – ANGAJAMENT
Subsemnatul(l), _____________________________________________, fiul lui _________________
si a ___________________ , domiciliat în ______________, str._____________________________________,
nr.____, bl._____, sc.____, et._____, ap.______, născut în anul ____________, luna_____________________,
ziua____, în localitatea _____________, judeţul ________________________, B.I./C.I. seria___, nr._______
eliberat de _________ la data de __________________, încadrat la ___________________________________,
în funcţia de ___________________________, cu un salariu lunar de ____________lei(__________________)
mă angajez fată de Asociatia C.A.R.-S.L.I.-VN prin reprezentanţii săi legali de a plăti în mod solidar conform
art. 1662 Cod Civil, prin reţineri lunare din veniturile
mele
băneşti suma
de
________________lei(______________) de către_____________________________________ reprezentând
împrumutul contractat la Asociatia C.A.R.-S.L.I.-VN de numitul(a)____________________________________
domiciliat în _______________________ , str. _____________________, nr.____, bl.____, sc.____, et.____,
ap._____, judetul __________________ în cazul în care debitorul sus indicat nu va achita împrumutul
contractat, inclusiv dobânda aferentă calculată până la data plăţii la termenele şi în condiţiile prevăzute în
contractul de împrumut nr.________________________________.
Data___________

Semnatura_________________

