ASOCIAŢIA C.A.R. - S.L.I. VRANCEA
FOCŞANI, STR. EROILOR, NR. 2, COD 620034
Tel./Fax : 0237/223.550
E-mail: sli_vrancea@yahoo.com

VIZAT

C.F.P. pentru suma de

Proces verbal nr.____________din _______________

_________________ lei

SE APROBA IMPRUMUTUL IN SUMA DE
________________LEI (_________________________)

CONTABIL SEF,

PRESEDINTE,

CONTRACT DE ÎMPRUMUT
NR. ______________/_________________
Între Asociaţia C.A.R.-S.L.I. Vrancea, reprezentată prin Consiliul Director pe de o parte şi dl.(a)
_________________________ încadrat(ă) la _________în funcţia de _______, cu un salariu de
________, membru al Asociaţiei C.A.R.-S.L.I. Vrancea având un fond social în sumă de
______________, domiciliat în __________. str.___________, nr._________. bl._______,
sc._______,
et._______,
ap.__________,
judeţul
_____________,
născut
în
anul
______________ziua______________luna___________,
oras(comuna)/judeţul__________,
fiul
lui_____________şi al _________________, posesor al B.I./C.I. seria_____, nr._______, eliberat de
________la data de ________. pe de altă parte a intervenit prezentul contract:
1. Membrul C.A.R. solicită un împrumut în sumă de ________________ lei;
2. Beneficiarul va restitui împrumutul cu o dobândă reală de 7% pe an, astfel:
 dobanda în suma de _______ se achita integral în luna _____________________;
 împrumutul se achită în ______rate lunare egale, începând cu luna____________;
3. Împrumutul în rate lunare a câte _________ lei se restituie până la data de 20 ale lunii (data
scadentă) prin:
 reţinere pe statul de plată de către unitatea unde lucrează solicitantul;
 achitare la caseria Asociaţiei C.A.R.- S.L.I. Vrancea;
4. Neplata la scadenţă a 3 rate consecutive atrage încasarea împrumutului de la giranţi.
Insolvabilitatea giranţilor atrage executarea silita a împrumutatului sau după caz a giranţilor,
care se face în baza prezentului contract care are valoare de înscris autentic şi constituie titlu de
creanţă.
5. Prezentul contract de împrumut constituie titlu executoriu potrivit legislaţiei în vigoare.
DATA ________________
CONTRACTANT_________________________
CHITANŢĂ
Subsemnatul (a) _________________________ am primit împrumutul în sumă de _____________ lei
(____________________________). Mă legitimez cu B.I./C.I. seria_________nr._____________
eliberat la data de ______________de ____________________ CNP ___________________________
Data ___________________

Confirmarea unităţii
pentru reţinerea ratei,
Director,

Semnătura de primire a sumei______________

Confirmare C.A.R.-S.L.I. VN___________
Fişa nr._____________________________
Sold depuneri______________________lei,
Sold împrumut _____________________lei,

L.S.

Achitat suma
de
________________lei,
Casier C.A.R.-S.L.I. VN

Verificat, certificat şi înregistrat datele de mai
sus
Contabil C.A.R.-S.L.I. VN

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_________________

