SOCIETATEA____________________________
J40/_____/_____________din________________
CUI_____________________________________

Nr._________/______________

ADEVERINŢA DE VENIT *
- GIRANT Subscrisa (unitatea) _________________________cu sediul în___________________
strada______________nr._____bloc.____scara____etj.____ap.____sector (judeţ)_______
telefon_______________reprezentatӑ de dl.(d-na)________________________________
în calitate de______________________________adeverim prin prezenta cӑ:
1. Domnul (doamna)________________________cu domiciliul în __________________
str.__________________________nr._____bloc________scara_____etaj ______ap._____
judeţ (sector)_______________identificat cu B.I./C.I. seria________nr.____________
eliberat de ____________la data de _____________C.N.P.______________________este
salariat(ӑ) al (a) unitӑţii noastre în funcţia de ____________cu contract de muncӑ pe
perioada nedeterminatӑ /determinatӑ.
2. Ȋn ultimele douӑ luni (premergӑtoare eliberӑrii prezentei adeverinţe) angajatul(a )
a încasat urmӑtoarele venituri nete:
Nr.
crt.

Luna

Venit lunar net lei
(suma în cifre)

Venit lunar net lei
(suma în litere)

3. Menţionӑm cӑ în prezent veniturile salariatului :
- sunt / nu sunt grevate de reţineri lunare în sumӑ de____________________________lei
- motivul reţinerii lunare (ex: rata CAR, pensie alimentarӑ, etc.)_____________________
- angajatul este înscris pe lista de locuri de muncӑ restructurate / preaviz DA
NU
- contractul de muncӑ nu a fost suspendat în ultimele 6 luni şi nici în prezent DA
NU
- Ne asumӑm întreaga responsabilitate cu privire la datele menţionate în prezentul document
şi confirmӑm cӑ persoanele semnatare ale acestei adeverinţe angajeazӑ rӑspunderea noastrӑ
cu privire la realitatea informaţiilor cuprinse în prezenta.
Ȋntocmit de________________________________
DIRECTOR GENERAL
(Numele în clar, semnӑtura şi ştampila )

DIRECTOR ECONOMIC
(Numele în clar, semnӑtura şi ştampila )

* Adeverinţa de venit este valabilӑ pentru C.A.R. FAUR-IFN

DECLARAŢIE PRIVIND ANGAJAMENTUL DE PLATĂ *
- GIRANT Subsemnatul _________________________,
cu domiciliul î n _______________________
sect./jud__________________, str.______________________________ nr.____, bl. ____, ap_____,
posesor al B.I./C.I.seria____nr_________, eliberat de _____________ la data de_____________,
C.N.P._____________________,
telefon___________,
salariat
la
___________________
având funcţia de__________________cu un venit lunar net de ________ lei, mӑ oblig faţӑ de
C.A.R. FAUR-IFN ca în cazul în care dl (d-na ) _______________________________________
domiciliat(ӑ) în ____________________, str.__________________, nr.___, bloc____, sc. ______,
ap____, sector (judeţ)_________________________debitor principal beneficiar al contractului
de împrumut nr. ________/_____________ încheiat cu C.A.R. FAUR-IFN nu îşi executӑ obligaţiile
asumate prin contractul de împrumut, sӑ plӑtesc î n mod indivizibil ş i solidar, prin reţineri lunare
din veniturile bӑneşti realizate, suma de lei ______________________________________
(___________________________________________________________________) pânӑ la achitarea
împrumutului şi a dobânzilor la termenele ş i in conditiile prevӑzute în contractul de imprumut.
Ȋn cazul în care îmi voi schimba locul de muncӑ pe perioadӑ contractului mӑ oblig cӑ în
termen de 3 zile de la prezentarea la noul loc de muncӑ sӑ informez C.A.R. FAUR-IFN şi sӑ
depun la aceasta o nouӑ adeverinţӑ de venit, semnatӑ de reprezentanţii autorizaţi ai noului
angajator.
Declar cӑ sunt de acord ş i autorizez C.A.R. FAUR-IFN în mod expres sӑ consulte, sӑ
obţinӑ, sӑ prelucreze şi sӑ transmitӑ orice fel de date cu caracter personal înregistrate pe numele
meu la/de la biroul de credit ş i în cazul executӑrii silite la executor.
Declar cӑ sunt / nu sunt proprietar de:
- locuinţӑ
- autovehicul
Declaraţie privind datoriile cӑtre alte instituţii
______________________________________________________________________________
Dau prezenta cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal privind falsul în declaraţii.
Mӑ oblig ca în termen de 30 zile de la data semnӑrii contractului sӑ mӑ prezint pentru ridicarea
unui exemplar.
Data _____________

Semnӑtura ____________________

La sediul C.A.R. FAUR-IFN a fost prezent dl (d-na) __________________________care a dat şi a
semnat aceastӑ declaraţie într-un exemplar.
Datӑ în faţa mea (nume, prenume)_______________________contabil

C.A.R. FAUR-IFN

Semnӑtura

* Se completeazӑ personal de cӑtre girant la sediul C.A.R. FAUR-IFN

