
 
 
  

 
 

________________lei 
(______________________) în _______ rate lunare. 

 
Data _______________________ 

 
 

 

 
 

C TRE, 

CASA DE AJUTOR RECIPROC SIBIU 

 

Subsemnatul(a)_______________________________________________________încadrat  în la 
__________________________________________________________, telefon______________________, membru  
C.A.R. NT SIBIU, cu fond social în s ________, ___________________, 
Str._______________________  Nr.________Bl._____Sc._____Ap._______ ___________,   în 
anul_____________luna_______________ziua_______, în localitatea___________________, j ___________, 
fiul(ica) lui____________________ a__________________, posesor (al)(a) BI/CI, seria_________nr._____________, 
eliberat de___________________,la data de______________,Cod numeric personal__________________________,  
prin prezenta solicit acordarea unui împrumut  _____________________lei, (în 
litere)___________________________________________________________. 

n______________________luni. 
Declar  

 
iile i sunt de acord cu acestea. 

Sunt de acord ca, ia acord ri  la contractul de împrumut. 
 
Anexez: copie act identitate; e venituri giran i(verso); cop i; extras de cont. 
 
Îmi exprim în mod expres co

caracter personal, rate mai sus în prezenta cerere, în ved
prezentei cereri, 

  prezentei cereri 
  

 

DATA________________            SOLICITANT  

 

 

              EDINTE,                                             

 

 

 

 
Nr.______ din___________________ 
 

_______________________________________Suma (în cifre) ________________ lei 
 

: IMPRUMUT 
 
    OMPARTIMENTUL 
   ________________________                 ________________                       ________________________ 
 

 

 

 

  



 
Nr.______data___________Telefon__________ 
Unitatea:____________________________________________________ 

-
 utului. 

                       
 

       
 

Subsemnatul(a) ___________________________________________, domiciliat    în ___________________, 
Str.________________________ Nr._____ Bl.______Sc.______Et.______A scut  în anul ____________,   
luna________________ ziua _______ în localitatea _________________ ___, 
BI/CI.seria______ nr.____________eliberat  la data de _______________ de ____________, telefon_____________, 
C.N.P. ___________________________ încadrat  în unitatea  __________________________________________ cu 
sediul în ________________ e _________________________, 
având  un venit lunar net de (cifre) ______________lei (litere) ___________________________________________), 

, i  în mod solidar, 
conform articolului  
litere(__________________
conform contractului d , de numitul  
_________________________________________ domiciliat în_______________, Str. ________________ Nr.______ 
Bl._______ Et._______ A at nu va achita împrumutul.contractat     la 

   în contractul de împrumut.  

2294 Cod Civil, a beneficiul de diviziune  

beneficiul de diviziune.  

a  re s-a dat prezentul angajament 
organe -l girez. 

 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Nr.______data___________Telefon__________ 
Unitatea:_________________________ 

-na
 

                                                    
          

 
Subsemnatul(a) ______________  ___________________, 

Str.________________________ Nr._____ Bl.______Sc.______Et.______A _______,   
luna________________ ziua _______ în localitatea _________________ ______, 
BI/CI.seria______ nr.____________eliberat  la data de _______________de ____________, telefon______________, 
C.N.P. ___________________________ încadrat  în unitatea  __________________________________________ cu 
sediul în ________________str._________________________n e _________________________,  
având  un venit lunar net de (cifre) ______________lei (litere) ___________________________________________), 

, d i  în mod solidar, 
conform articolului  
litere(__________________ întârziere 

, de numitul  
_________________________________________ domiciliat în_______________, Str. ________________ Nr.______ 
Bl._______ Et._______ Ap._______ în ca va achita împrumutul.contractat  la 

 
t. 

2294 Cod Civil,  

beneficiul de diviziune.  

a  -a d
-l girez. 

_____________ 


