CASA DE AJUTOR RECIPROC
A SINDICATULUI INVATAMÂNTULUI
PREUNIVERSITAR OLT
C.A.R. S.I.P. OLT

VIZAT :
C.F.P. pentru suma
de ___________ lei
Data ____________
Contabil sef,

SE APROBA ÎMPRUMUTUL
în suma de _____________ lei
(___________________________
________ ) în ______ rate lunare
Data: _____________________
Presedinte C.A.R. S.I.P. OLT,

Cerere de împrumut nr. _________
Subsemnatul (a) ____________________________________ încadrat (a) în munca la ______________________
______________________, cu contract de munca pe perioada nedeterminata/determinata (pana la data de………………),
membru C.A.R. S.I.P. OLT având functia de ___________________ si un salariu lunar de ____________ lei, domiciliat (a)
în _________________________ str. __________________________ nr. ___ bl. ______ sc._____ et. _______ ap. ____
judetul ____________, telefon ______________, nascut (a) în anul ________ luna _______________ ziua _____ în
localitatea ___________________________, judetul ____________________ fiul (fiica) lui ____________________ si al
(a) ______________________________.
Având un fond social de lei ____________________ solicit un împrumut în suma de ______________________
__________________________________________________________________________________________.
Ma oblig sa restitui împrumutul cu dobânda statutara de __________ în ______________ rate la data de
____________________ a fiecarei luni. Sunt de acord ca unitatea în care muncesc sa-mi retina lunar, din drepturile de
retributie ratele la împrumutul acordat, fara nici o alta formalitate, la solicitarea Casei de Ajutor Reciproc.
Prezenta cerere de împrumut constituie titlu executoriu potrivit legislaţiei în vigoare.
Data ________________

Presedinte C.A.R. S.I.P. OLT _____________

Solicitant _______________

CHITANTA
Subsemnatul (a) _______________________________________ am primit împrumutul în suma de
____________________ lei (_____________________________________________________________)
Ma legitimez cu B.I./C.I . seria ________ nr. ______________________ eliberat de ____________________
la data de ______________________ si carnetul de C.A.R. S.I.P. OLT nr.________________________.
Data ____________________

ACHITAT CASIER
________________________
CONFIRMAREA UNITATII
PENTRU RETINERI
Suma _________________ lei
________________________
Notă: Împrumutul nu se va
achita altor persoane în
afara titularului.

Semnatura de primire a sumei
______________________________________

Verificat si înregistrat
Contabil C.A.R. S.I.P. OLT
____________________________
CONFIRMARE C.A.R.
Fisa nr. ______________________
Sold depuneri _______________ lei
Sold împrumut ______________ lei
Sold dobanda _______________ lei
Certific exactitatea datelor de mai sus.

Contabil _____________________

Nr. ______________________
Data _____________________
Tel. Serv. Financ. __________

Dat în fața noastră
Instituția _________________ serviciul ___________________________________
Adeverim prin prezenta că d-na (d-l) ______________________________________
salariat în această unitate are un salariu lunar de lei _____________ care nu
este grevat de datorii și consimțim să procedăm la reținerea din salariu
in cazul că nu se achită ratele scadente de către titularul împrumutului.
DIRECTOR,
CONTABIL ȘEF,

Adeverinta - Angajament
Subsemnatul (a) ___________________________ domiciliat (a) în _________________ str. _________________
nr. ____ bl. ____ sc. ____ et. ____ ap. ____ născut (a) în anul _________ luna _________________ ziua_____________
în localitatea ________________ județul _________________ B.I./C.I. seria ____ nr. _________ eliberat la data de
___________ de ___________________ încadrat (a) în unitatea ___________________________________ cu sediul în
________________________ str. _________________ nr. ______ în funcția de _________________ având salariul lunar
de lei ______________ mă angajez față de C.A.R. S.I.P. OLT prin reprezentanții săi legali de a plăti în mod solidar
conform art. 2293 cod civil, prin rețineri lunare din venituri bănești suma de lei _____________
(___________________________________) reprezentând împrumutul contractat la C.A.R. S.I.P. OLT de numitul (a)
_____________________________________ domiciliat (a) în _________________ str. ______________________nr.
_____ bl. ______ sc. ______ et. _____ ap. _____ jud. ________ în cazul în care debitorul sus indicat nu va achita
împrumutul contractat la termenele și în condițiile prevăzute în cererea de împrumut .
Subsemnatul (a) renunț la beneficiul discuției (urmăririi) față de creditoarea C.A.R. S.I.P. OLT potrivit art. 2294
cod civil .
C.A.R. S.I.P. OLT va putea urmări la plată pe acela care va voi, dintre giranți, fără ca aceștia să poată opune
beneficiul de diviziune.
Prezentul angajament constituie titlu executoriu potrivit legislaţiei în vigoare.
Data _________________________

Nr. ______________________
Data _____________________
Tel. Serv. Financ. __________

Semnătura__________________

Dat în fața noastră
Instituția _________________ serviciul ___________________________________
Adeverim prin prezenta că d-na (d-l) ______________________________________
salariat în această unitate are un salariu lunar de lei _____________ care nu
este grevat de datorii și consimțim să procedăm la reținerea din salariu
in cazul că nu se achită ratele scadente de către titularul împrumutului.
DIRECTOR,
CONTABIL ȘEF,

Adeverinta - Angajament
Subsemnatul (a) _____________________________ domiciliat (a) în _________________ str. _______________
nr. ____ bl. ____ sc. ____ et. ____ ap. ____ născut (a) în anul _________ luna _________________ ziua_____________
în localitatea ________________ județul _________________ B.I./C.I. seria ____ nr. _________ eliberat la data de
___________ de ___________________ încadrat (a) în unitatea ___________________________________ cu sediul în
________________________ str. _________________ nr. ______ în funcția de _________________ având salariul lunar
de lei ______________ mă angajez față de C.A.R. S.I.P. OLT prin reprezentanții săi legali de a plăti în mod solidar
conform art. 2293 cod civil, prin rețineri lunare din venituri bănești suma de lei _____________
(___________________________________) reprezentând împrumutul contractat la C.A.R. S.I.P. OLT de numitul (a)
_____________________________________ domiciliat (a) în _________________ str. ______________________nr.
_____ bl. ______ sc. ______ et. _____ ap. _____ jud. ________ în cazul în care debitorul sus indicat nu va achita
împrumutul contractat la termenele și în condițiile prevăzute în cererea de împrumut .
Subsemnatul (a) renunț la beneficiul discuției (urmăririi) față de creditoarea C.A.R. S.I.P. OLT potrivit art. 2294
cod civil .
C.A.R. S.I.P. OLT va putea urmări la plată pe acela care va voi, dintre giranți, fără ca aceștia să poată opune
beneficiul de diviziune.
Prezentul angajament constituie titlu executoriu potrivit legislaţiei în vigoare.
Data _________________________

Semnătura__________________

