
                                                                                                                                                          VIZAT C.F.P. 

                                   pentru suma de 

                                      __________________ 
                 

                    AGENȚIA ____________________                                                           DATA     

                         __________________ 

 
                               ÎMPUTERNICIT,

                                     ____________________ 
                        Nr.fişă C.A.R. ___________ 

                                                                         

                                               
 
 

Nr. _______ din data de __________ 
 

  

Subsemnatul(a) _________________________________, domiciliat(ă) în ____________________, 

str. ___________________________, nr.____, bloc ___, scara ___, ap. ___, judeţul ______________, 

nr.fişă _______, născut(ă) în localitatea ______________________, judeţul(sectorul) _________________, 

la data de ____________, fiul(fiica) lui __________________ şi al __________________ cod numeric 

personal________________, posesor al B.I.(C.I.) seria _____ nr.______________, eliberat(ă) de 

_______________________, la data de ________________, angajat la _________________________, 

număr marcă _______, tel.serv.________________, tel.acasă ________________, tel.mobil ____________. 

   

  1. Solicit împrumut în sumă de ___________ lei 

  2. Număr rate _______ 

  3. Termenul solicitat __________ 

        Semnătura _____________ 

 

  

 Semnăturile persoanelor care au analizat cererea: 

1. _____________________________________ 

2. _____________________________________ 

3. _____________________________________ 
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Suma solicitată______________ 

                                  

                                        
                   

 

          

 

        Nr. ________ din data de __________ 
 Între: 

Casa de Ajutor Reciproc a Salariaţilor Învăţământ Fălticeni - Instituție Financiară Nebancară., cu sediul în Fălticeni, 

str.Republicii, nr.5, jud.Suceava, C.I.F. 9634877, denumită în continuare C.A.R., reprezentată prin dl.Bulboacă Constantin, cu 

funcţia de preşedinte, pe de o parte,  

și 

Membrul C.A.R. cu fișa nr.__________, dl. (dna) ________________________________________, fiul (fiica) lui 

______________________ și al  __________________________, născut(ă) la data de _______________, în localitatea 

______________________, județul (sectorul) __________________________, cu domiciliul în ___________________________, 

str.____________________________________, nr.______, bloc________, scara_______, apt._______, județul (sectorul) 

________________________, telefon ___________________________, posesor al B.I. (C.I.) seria ______, nr.______________, 

eliberat(ă) de _________________________________, la data de ____________________, CNP ________________________,  

încadrat(ă) în muncă la ______________________________________, denumit în continuare ÎMPRUMUTAT, pe de altă parte. 

În baza cererii de împrumut nr.__________/__________________ aprobate,  se încheie prezentul contract de împrumut: 

ART.1: OBIECTUL CONTRACTULUI 

C.A.R. acordă Împrumutatului un împrumut în sumă de __________ lei (în cifre), adică __________________________ 

_____________________________________ lei (în litere), pe termen de: _______ săptămâni, _______ luni, ______ ani. 

ART.2: GARANTAREA ÎMPRUMUTULUI 

Împrumutul în sumă de ____________ lei și dobânda aferentă în sumă de ____________ lei sunt garantate integral de 

Împrumutat prin fondul social propriu deținut la C.A.R. a Salariaților Învățământ Fălticeni – I.F.N. 

ART.3: RAMBURSAREA ÎMPRUMUTULUI 

3.1. Împrumutatul se obligă să restituie la C.A.R. împrumutul primit împreună cu dobânda aferentă într-un număr de _____ 

rate lunare, începând cu data de ____________________. 

3.2. Termenele de restituire a ratelor scadente plus dobânzile aferente sunt prevăzute în anexa la contract. 

ART.4: DOBÂNDA 

4.1. Împrumutul se acordă cu o dobândă de _______% pe an, care se achită lunar, împreună cu rata la împrumut. 

4.2. Dobânda la împrumut se calculează la soldul rămas de restituit pe perioada de la data acordării și până la 

rambursarea integrală a împrumutului. 

4.3. Pe parcursul derulării contractului C.A.R. își rezervă dreptul de a modifica dobânda prevăzută la pct.4.1., în condițiile 

legii. Modificarea ratei dobânzii se afișează la sediul C.A.R. și Împrumutatul are obligația să se informeze în legătură cu aceasta. 

ART.5: CLAUZĂ SPECIALĂ 

Întârzierea de peste 30 de zile de la data scadenței în rambursarea ratelor la împrumut și a dobânzilor aferente , dă 

dreptul C.A.R. să procedeze la recuperarea creanțelor  sale din fondul social al Împrumutatului, fără nicio altă formalitate și fără 

acceptul acestuia. 

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui și este încheiat în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru 

fiecare parte. 

 

Casa de Ajutor Reciproc a Salariaților Învățământ Fălticeni I.F.N.     BENEFICIAR, 

 
 PREŞEDINTE,    DIRECTOR ECONOMIC,         ÎMPRUMUTAT 

 
    BULBOACĂ CONSTANTIN                    LIONTE ANTONETA                             ____________________________ 

 
          (numele, prenumele în clar și semnătura) 
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