Anexa 3

Angajator ___________________________
Cod Fiscal__________________________
Nr._________ din _____/______/_________

*1-vezi nota de subsol)
ADEVERINŢĂ DE VENIT (

Angajatorul _________________________________ cu sediul în judeţul __________________
loc. _______________________ str.____________________ nr.______ bl._____ sc.___ et.____
ap.____ tel._______________,
prin prezenta adeverim că d-nul/d-na _________________________________________ fiul
(fiica)
lui
___________________
si
al
(a)
____________________________
cnp
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| este salariat(ã) al unităţii noastre, având funcţia de
______________________________ .
Venitul NET lunar pe care il realizeaza la data eliberarii prezentei adeverintei este de
__________ lei iar reţinerile TOTALE pe statul de plată sunt în sumă de ________ lei.
Suntem de acord sa facem reţineri din salariul angajatului nostru care girează, în cuantumul
si ponderea prevăzute de legislaţia în vigoare, la sesizarea unităţii creditoare până la concurenţa
sumei pentru care a girat.
Prezenta adeverinta se elibereaza pentru a-i servi sus-numitului să gireze pe
________________________ pentru împrumutul primit de la A.A.R.D.-C.A.R. UNIREA Tecuci.
DIRECTOR,
(nume în clar, semnătura şi ştampila)

ANGAJAMENT (

CONTABIL ŞEF,
(nume în clar, semnătura)

*2-vezi nota de subsol)

Subsemnatul(a)____________________________ domiciliat(ă) în jud. __________________
loc. _____________________ str.______________________ nr.______ bl._____ sc._____ ap. ______
tel.
________________________
BI/CI
seria
________
nr.
_________
cnp
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, eliberat de poliţia __________________ la data de
_____/_____/______ mă angajez să girez pe ______________________________ domiciliat(ă) în jud.
__________________ loc. ______________________________ str. ________________________ nr.
_______ bl. ______ sc. _____ ap. ______ pentru împrumutul în sumă de ____________ lei, primit de
la A.A.R.D.-C.A.R. UNIREA TECUCI şi penalităţile aferente conform contractului de împrumut,
cu veniturile realizate precum si cu averea mea mobilă şi imobilă, până la achitarea integrală a
datoriilor, renunţând la beneficiul de diviziune si discuţiune.
Prezentul angajament constituie acordul meu expres, ca în cazul în care persoana girată nu
işi achită obligaţiile de rambursare a împrumutului primit, a dobânzilor curente si a celor
penalizatoare, unitatea ce a eliberat adeverinta de salariu sau respectiv Oficiul de Pensie să
efectueze reţineri din drepturile mele băneşti în limitele legale odată cu comunicarea adresei de
inştiinţare din partea unităţii creditoare, până la achitarea integrală a datoriilor.
Prezentul angajament a fost dat în faţa noastră şi constituie Titlu Executoriu conform
contractului .
In
Data
Semnatura
_____/_____/______
_____________________
_______________________________________________________________________________
*1
-se completeaza de angajator in cazul salariatilor /NU se completeaza de pensionari care
anexeazã Cuponul de Pensie in ORIGINAL împreunã cu Cartea de Identitate în ORIGINAL
*2
-se completeaza strict de GIRANTUL salariat sau pensionar

