C.A.R. (I.F.N) S.P.I.P. –Valcea
Str. Calea lui Traian,nr.134 ; Tel.0350421879,fax 0350421878; email:spipvalcea@yahoo.com

Cod fiscal 30595563; CODUL IBAN: RO89BRDE390SV36660513900; BRD VALCEA
Nr. ….din ……………
CONTRACT DE AJUTOR- IMPRUMUT
Între:
C.A.R. (I.F.N.) S.P.I.P. VALCEA, cu sediul în Rm. Valcea, str. Calea lui Traian nr.134 , judeţul
Valcea,constituită în baza Legii nr.122/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi înregistrată la
Judecătoria Valcea, reprezentată prin Popa Florin, în calitate de președinte, denumită în prezentul

contract C.A.R. (IFN) S.P.I.P. VALCEA, pe de-o parte şi
şi Dl./d-na. ………………….……………………………………………....salariat(ă)
la……………………………………………...……………funcţia …………………………………..
domicilat(a) in………….………….,str………….…………….,nr…….,bl….,sc.………..
et…..ap……,judeţul………………..,născut(ă) în anul …..…..,luna…..…ziua…… ,în
loc…………..…….,jud………..……….,fiul lui ……………………..şi al……………….., posesor
C.I.(B.I.) seria….nr…………….,CNP……………………….…............., tel ………………………,
în calitate de membru C.A.R. SPIP Valcea ,denumit în continuare ÎMPRUMUTAT,pe de altă
parte,a intervenit următorul contract :
1. C.A.R. (IFN) S.P.I.P. VALCEA acordă un ajutor sub formă de împrumut în sumă
de…………………… lei ………………………………………….………………(litere)
2.Beneficiarul va restituí suma în …….…rate.(numărul maxim de rate este de12/24/36,
conform regulamentului de functionare) la care se adaugă dobanda reprezentand 5 % pe an,
calculata la suma imprumutata, raportata la perioada de rambursare şi un comision pentru
cheltuielile cu mentenanta împrumutului în valoare fixă de 2 lei/luna .
3.Suma totală de rambursat .................................................lei, conform graficului de
rambursare (anexa). Termenele de restituiré a ratelor scadente plus dobanzile aferente sunt
prevazute in anexa la contract. Prima rată este în date de…………........................., iar ultima rată
este în data de…………….. ................. .
4. Împrumutul este garantat de ÎMPRUMUTAT prin: - fondul social acumulat si/sau – giranţi
5. Ratele lunare se achită prin virament bancar sau prin reţinere pe statul de plată şi virarea
ratei de către angajator.
6. In cazul in care rata nu mai poate fi retinuta total sau partial pe statul de plata,
IMPRUMUTATUL se obliga sa depuma prin virament bancar sau numerar rata/diferenta
respectiva. Nedepunerea ratei/diferentei constituie rata scadenta si nerambursata.
7. In cazul rambursarii anticipate a creditului, dobanda se recalculeaza.
8. Pentru neplata la scadenţă a trei rate consecutive ,se declanşaza procedura de executare
silită atat pentru titularul împrumutului cat şi pentru girant/giranti.
9. Orice schimbare intervenita privind domiciliul, locul de munca, telefonul si actul de
identitate se comunica termen de 5 zile de la producere. In cazul in care locul de munca este in afara
sistemului de invatamant IMPRUMUTATUL se obliga ca in termen de 60 zile de la comunicare sa
achite imprumutul.
10. Împrumutul se acordă prin: virament bancar / numerar la casierie;
Pentru virarea împrumutului pe card CODUL IBAN al salariatului
este……………………………………………………………….
11.Beneficiarul creditului cunoaste Regulamentul de functionare al C.A.R. (IFN) S.P.I.P. VALCEA
Declar ca mi-au fost comunicate drepturile pe care le am conform Regulamentului (UE) 679/2016
pentru protectia datelor si imi exprim in mod expres acordul ca CAR (IFN) SPIP Vl sa prelucreze
datele cu caracter personal, puse la dispozitie prin cerere

Preşedinte C.A.R. SPIP-Vâlcea

Contabil,

Beneficiar,

Unitatea……………………………………………………………………………………..
cu sediul în: str. _________________________________ nr. ____
județul: ____ ______
Tel: _________________ Fax: _________________

ADEVERINȚĂ DE VENIT
Nr. _________ / ___________
Institutia __________________________________________________ cu sediul în
____________________ str. ______________________ nr. ___, adeverim prin prezenta că dl.
(d‐na.) _____________________________________ este salariatul nostru, angajat la data de
_________________ pe durată nedeterminată / determinată de la data de _____________ până la
data de _______________, în funcția de ______________________________________________,
cu un salariu net lunar de _________________ lei.
Venitul este grevat la data de ___________________ de următoarele rețineri:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Eliberăm prezenta pentru a‐i servi la C.A.R. -S.P.I.P. Valcea.
Director (numele în clar)
Secretar/Contabil,
----------------------------------------Semnătura și ștampila

Unitatea……………………………………………………………………………………..
cu sediul în: str. _________________________________ nr. ____
județul: ____ ______
Tel: _________________ Fax: _________________

ADEVERINȚĂ DE VENIT
Nr. _________ / ___________
Institutia __________________________________________________ cu sediul în
____________________ str. ______________________ nr. ___, adeverim prin prezenta că dl.
(d‐na.) _____________________________________ este salariatul nostru, angajat la data de
_________________ pe durată nedeterminată / determinată de la data de _____________ până la
data de _______________, în funcția de ______________________________________________,
cu un salariu net lunar de _________________ lei.
Venitul este grevat la data de ___________________ de următoarele rețineri:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Eliberăm prezenta pentru a‐i servi la C.A.R. (S.P.I.P-. Valcea.
Director (numele în clar)
Secretar/Contabil,
----------------------------------------Semnătura și ștampila

ANGAJAMENT
Subsemnatul………………………………………………………….. domicilat(a)
in……… ……………………..., str………… …..…………….……………..., nr……., bl….,
sc.…… et…... .ap……, judeţul………
……….., născut(ă) în anul ……..,luna………….…
ziua……, în loc………………., jud………………….,fiul lui ………..………… şi
al……………..….., posesor C.I.(B.I.) seria…...nr…….… …….,CNP…………………...........,
telefon *…………….…….., incadrat (a) la unitatea……………..…………………………
.…………………………….…, in functia de……………………………………… ,
ma angajez fata de C.A.R.-SPIP-VALCEA prin reprezentantii sai legali de a plati,in mod
solidar,conform art.1662 Cod Civil,prin retineri lunare din venituri banesti ,
suma de ……………………..lei ,………………………………………….(litere).
,reprezentand contravaloarea imprumutului contractat de catre
dl (d-na)………… ……………………………………………………… domicilat(a)
in……………….….……….,str……………………………….,nr…….,bl….,sc.…….et…..ap……,
judeţul………………..,născut(ă) în anul ……..,luna……………,ziua……,în loc……………..…..,
jud…………….……., fiul lui ………………………..şi al……………..,posesor C.I.(B.I.)
seria….nr……………., CNP………………............………
prin contractul de imprumut nr………..din……………….,incheiat cu CAR (IFN)a Sindicatul
Personalului din Invatamantul Preuniversitar Valcea.
Declar ca mi-au fost comunicate drepturile pe care le am conform Regulamentului (UE) 679/2016
pentru protectia datelor si imi exprim in mod expres acordul ca CAR (IFN) SPIP Vl sa prelucreze
datele cu caracter personal, puse la dispozitie prin cerere

Data…………………….

Semnatura…………………

La semnarea prezentului angajament au fost martorii :
1..................................................................(reprezentantul sindicatului)......................
2...................................................................(împrumutatul).........................................

*Nota: Telefonul de contact al girantului este obligatoriu.

