UNITATE:_____________________________________
DOMENIU DE ACTIVITATE _____________________
SEDIUL SOCIAL: ______________________________
STR.: ____________________________NR.__________
C.I.F._____________NR.: INREG. :_________________
CONT IBAN : ___________________________________
BANCA :_______________________________________
TEL/FAX: ______________________________________
PERSOANA DE CONTACT _______________________
Societatea este in procedura de lichidare, insolventa, faliment sau restructurare (DA/NU) _________

ADEVERINŢĂ
Nr. _________ Data ___________________
Instituţia__________________________________cu sediul social in localitatea _______________________,
str. ________________________________, nr. _______, bloc _______, ap. ____, judeţul/sectorul
________________________, înregistrata la Registrul Comerţului sub nr. _________________, C.U.I.
____________________, adeverim prin prezenta ca :
D-nul (d-na)________________________________________, C.N.P. __________________________,
CI/BI seria _______ nr. _______________, cu domiciliul/reşedinţa in _______________________________
str. _______________________________________ nr. _______ bl. _______ sc.________ et. ______ap.
______, judeţ/sector _____________________, tel. domiciliu ___________________, este angajatul (a)
nostru (a) cu contract de munca pe perioada nedeterminata / determinata (data expirării
_______________), de la data de __________________, in prezent îndeplinind funcţia de
_____________________________ având o vechime in munca de ______ ani si _____ luni.
Veniturile realizate în ultimele trei luni sunt:
Luna
1
Salariu brut
Salariu net

2

3

Venit mediu

In prezent înregistrează următoarele reţineri pe statul de plata pentru achitarea altor debite:
_________________, motivul acestor reţineri fiind __________________________________________, iar
din modul cum si-a achitat obligaţiile anterioare s-a dovedit/nu s-a dovedit un bun platnic.
Plata drepturilor salariale se face la data de _________ si de __________ a fiecărei luni.
Prezenta adeverinţă am eliberat-o pentru a-i servi la contractarea unui împrumut de la CASA DE
AJUTOR RECIPROC „SPERANŢA”, sucursala (P.L.) _______________________________ cu sediul în
mun. Odorheiu Secuiesc, str.: Rakoczi Ferencz, nr. 52, jud. Harghita.
În cazul în care împrumutătorul: CASA DE AJUTOR RECIPROC „SPERANŢA”, ne va cere, ne
obligăm să-i reţinem din veniturile realizate lunar obligaţiile asumate de Dl./D-na
___________________________________________, prin contractul de împrumut, şi să le vărsăm la contul:
Odorheiu Secuiesc
: RO17CECEHR0230RON0026553
Târgu Secuiesc
: RO56CECEHR0230RON0292989
Sighişoara
; RO71CECEHR0230RON0276908
deschis la C.E.C. Bank Sa. Agenţia Odorheiu Secuiesc pe numele titularului CASA DE AJUTOR
RECIPROC „SPERANŢA”
Director,
Numele si prenumele ..................................
Semnătura....................

L.S.

Director economic/Contabil sef
Numele si prenumele..................................
Semnătura..........................

