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_____________________________________________________________________________________

CONTRACT DE ÎMPRUMUT
Nr.______________ din _____/_____/201__

Între
A.A.R.D.-C.A.R. Unirea Tecuci,cu sediul în str.1 Decembrie 1918, nr.37, reprezentată prin
Dodu Cătălin în calitate de Preşedinte al Consiliului Director şi Ec.Motoc Daniela în calitate de
Contabil Şef,denumită în continuare ÎMPRUMUTANT, pe de o parte
Şi
D-nul (d-na) _____________________________________________ membru C.A.R. cu fişa
nr.________,domiciliat(ă)
în
jud.________________oraş/sat______________________
str.
_________________________, nr.______ bl.______ap.______ telefon _______________ născut(ă) în
localitatea __________________, jud._______________ la data de ___________, fiul (fiica) lui
______________________
şi
al
______________________,
cod
numeric
personal
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, posesor al B.I./C.I. seria _______ număr _______ eliberat(ă)
de Poliţia____________________ la data de ____/____/_______, denumit în continuare
BENEFICIAR, pe de altă parte în baza cererii de împrumut nr.________ din ____/____/201__,
intervine prezentul contract de împrumut între subsemnatul şi A.A.R.D.-C.A.R. UNIREA
Tecuci în condiţiile stipulate mai jos şi asupra cărora ambele părţi au căzut de acord.

Art.1.OBIECTUL Contractului

A.A.R.D.-C.A.R. UNIREA Tecuci acordă BENEFICIARULUI un împrumut în
sumă de ___________ lei (_______________________________________________ lei în litere) pe un termen de ________rate lunare, în condiţiile convenite şi negociate de
părţi.
Art.2.DOBÂNDA – forma aprobatã de Adunarea Generala din 25.03.2017
2.1.Împrumutul se acordă cu o dobândă de:

- 4% pe an la suma împrumutatã pentru împrumutul garantat integral cu
capitalul social;
- 6% pe an la suma împrumutatã.
2.2.Dobânda se achită integral de către BENEFICIAR la acordarea împrumutului .
Art.3.RAMBURSAREA Împrumutului
3.1.Rambursarea împrumutului se face eşalonat,în rate egale şi succesive stabilite în contract.
3.2.Ratele se pot restitui la casieria C.A.R., prin poştă sau bancă
-în contul CU COMISION LA DEPUNERE:
BCR filiala Tecuci
RO32RNCB0142017286480026
-sau FĂRĂ COMISION LA DEPUNERE:
BANCPOST Tecuci
RO36BPOS18106901146RON0B
Banca Transilvania
RO34BTRLRONCRT0035069104
3.3.În cazul neachitării la data scadentă a ratelor contractuale ÎMPRUMUTANTUL este îndreptăţit
să perceapă penalizări de 0,5% din valoarea ratei, pe fiecare zi de întârziere.
3.4.În cazul achitării în avans a ratelor contractuale BENEFICIARUL este îndreptăţit să solicite
prin cerere recalcularea dobânzii şi majorarea capitalului social propriu cu diferenţa de dobândă.

Art.4.GARANŢII
Beneficiarul garantează împrumutul prin veniturile de natură salarială, prin pensie, prin bunurile
sale mobile sau imobile, prin alte venituri de orice altă natură şi prin capitalul social propriu.

Art.5.OBLIGAŢIILE Beneficiarului
5.1.Să restituie împrumutul şi să achite dobânda la acordarea împrumutului conform prezentului
contract.
5.2.Să comunice ÎMPRUMUTANTULUI date şi documente reale şi care să poată fi probate.
5.3.Să comunice ÎMPRUMUTANTULUI în termen de 5 zile orice schimbare intervenită în ceea ce
priveşte domiciliul ,telefonul sau locul de muncă precizate în prezentul contract.
5.4.Să suporte cheltuielile efectuate pentru recuperarea împrumutului şi penalităţilor.

Art.6.OBLIGAŢIILE Împrumutantului
6.1.Să acorde împrumutul,conform programării efectuate, la data stabilită.
6.2.Să ia măsuri pentru înştiinţarea beneficiarului referitor la orice aspect legat de derularea
împrumutului.

Art.7.DREPTURILE Împrumutantului
7.1.Împrumutantul are dreptul de a reţine la acordarea împrumutului sau anticipat contribuţia la
ajutorul de deces în caz de neplată, dobânda, cheltuielile cu formularele, alte cheltuieli.
7.2.Împrumutantul are dreptul de a reţine penalităţile, dobânda, cheltuielile cu corespondenta,
cheltuielile de executare sau ratele scadente din capitalul social depus de BENEFICIAR fără nici o altã
formalitate şi fără acceptul acestuia.
7.3.În caz de neplată a ratei mai mult de două luni împrumutantul va soma verbal, telefonic şi în
scris pe BENEFICIAR şi pe giranţii acestuia.Notificarea scrisã constituie somaţie preliminară executării
silite.Dacă situaţia nu se remediază sau împrumutantul constată rea credinţă din partea
BENEFICIARULUI, în luna a treia de neplată ÎMPRUMUTANTUL declară împrumutul scadent imediat si
exigibil şi poate trece la executarea contractului de împrumut inclusiv a giranţilor prin adresarea la un
executor judecătoresc şi urmărirea oricăror bunuri imobile sau mobile ale debitorului sau
giranţilor,concomitent sau separat, până la recuperarea integrală a împrumutului, a comisioanelor, a
cheltuielilor de executare şi a penalităţilor.

Art.8.DREPTURILE Beneficiarului
8.1.BENEFICIARUL are dreptul de a solicita şi de a obţine în orice moment al derulării
împrumutului relaţii referitoare la derularea acestuia.
8.2.BENEFICIARUL are dreptul de a primi la data fixată împrumutul solicitat.

Art.9.NOTIFICARI
Orice corespondenţă între părţi se va efectua în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de
primire.Orice modificare a adresei de corespondenţă trebuie adusă la cunoştinţa celeilalte părţi, prin scrisoare
recomandată cu confirmare de primire în 5 zile de la schimbarea adresei, în caz contrar corespondenţa urmând a fi
trimisă la adresa din contract.

Art.10.DISPOZIŢII FINALE
BENEFICIARUL este de acord ca în cazul neplăţii ratelor sau în cazul nerespectării altor clauze
contractuale, A.A.R.D. –C.A.R. UNIREA să procedeze la recuperarea acestora prin executare silită asupra
bunurilor şi veniturilor sale sau ale giranţilor în solidar până la recuperarea integrală a creanţei având la
bază prezentul contract de împrumut care este titlu executoriu potrivit Legii 122/1996 modificată şi
completată de O.G.28/2006 şi Legea 93/2009, a Codului Civil şi a Codului de Procedură Civilă.Litigiile de
orice natură ivite între părţile contractante,în caz de nerezolvare pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de
instanţele judecătoreşti de la sediul ÎMPRUMUTANTULUI.
În caz de nerambursare a împrumutului acordat prin neplata ratelor stabilite conform prezentului
contract de împrumut,debitorul restanţier,în solidar cu cei care l-au girat vor suporta cheltuielile făcute
pentru recuperarea creditului acordat ce implică cheltuieli de judecată (taxa de timbru, onorariul
apărătorului, etc... ) sau cheltuieli de executare silită, până la acoperirea integrală a împrumutului acordat.
Fac parte integrantă din prezentul contract de împrumut:
 Cererea de împrumut, anexa 1;
 Adeverinţa de venit a beneficiarului, anexa 2;
 Adeverinţa de venit şi angajamentul giranţilor, anexa 3.

Noi giranţii ne obligăm în solidar cu Beneficiarul la rambursarea creditului, a penalităţilor de întârziere
stabilite în prezentul contract şi a cheltuielilor de recuperare, renunţând la beneficiul discuţiunii şi al
diviziunii.

Girant 1______________________________________(nume, prenume în clar şi semnătura)
Girant 2______________________________________(nume, prenume în clar şi semnătura)
Girant 3______________________________________(nume, prenume în clar şi semnătura)
Declar că am luat cunoştinţă de prevederile prezentului contract şi a statutului A.A.R.D.-C.A.R.
UNIREA şi mă oblig să le respect întocmai. Sunt de acord ca la unitatea în care sunt încadrat sau la oficiul
de pensie de unde primesc pensia să mi se reţină lunar din drepturile de retribuţie sau de pensie ratele la
împrumutul acordat, în cazul în care nu le plătesc din proprie iniţiativă, fără nici o altă formalitate sau
opunere din partea mea.
Prezentul contract de împrumut constituie titlu executoriu potrivit Legii 122/1996 modificată şi
completată de O.G.28/2006 şi Legea 93/2009, a Codului Civil şi a Codului de Procedură Civilă.
Drept pentru care am procedat la întocmirea şi semnarea prezentului contract în două exemplare câte unul
la fiecare parte.

Beneficiar,

Imprumutant,
Preşedinte,
Contabil Şef
Data,
____/____/201__

