
 
 
Unitatea:                                                                                .  
cu sediul în:                                                                            .  
str. _________________________________ nr.  ____   
județul: _____________________________________ 
Tel:  _________________   Fax:  _________________ 
 
 
Nr. ___________/_____________ 
 
Adeverim prin prezenta că dl./dna. ________________________________________________________________ 
și-a asumat prezentul angajament în fața noastră.  Venitul său este grevat la data de ________________________ 
de următoarele rețineri: ________________________________________________________________________ 

 
Director ________________________. 

 
 

 

ADEVERINȚĂ DE GARANȚIE PERSONALĂ 

 

Subsemnatul(a) ___________________________________, domiciliat(ă) în loc. ____________________, 
str.  ____________________________, nr.           , bloc            , scara            , ap.            , jud. __________________, 
născut(ă) în localitatea                                                , județul _____________________, la data de ______________, 
cod numeric personal                                                                                                      , telefon _______________,  
posesor al B.I./C.I. seria ____, nr.                  , eliberat(ă) de Poliția _________________, la data de                             , 
salariat în unitatea menționată, având un salariu lunar net de  _______________________________________ lei, 
mă angajez față de C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Județul Hunedoara să plătesc în mod solidar, cf. art. 1443 și 2280 Cod Civil, 
prin rețineri din veniturile lunare sau prin executare silită din oricare alte venituri, suma de                             
_______________________________________ lei, reprezentând împrumutul, la care se adaugă dobânzile, 
precum și eventualele penalități de întârziere conform contractului de împrumut nr. .________ / _____________ 
și a actelor adiționale ulterioare încheiate cu C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Județul Hunedoara de numitul 
_________________________                                             _        domiciliat în loc. ___________________________ 
str.  ____________________________nr. ______ bl. _______sc. _______   ap. _______, jud. ________________, 
în cazul în care împrumutatul sus indicat nu va achita împrumutul contractat la termenele și în condițiile 
prevăzute în contractul de împrumut al cărui conținut îl cunosc. 

Subsemnatul(a)                                                           renunță la beneficiul discuției (urmăririi) față de 
creditoarea C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Județul Hunedoara, în temeiul art. 2294 Cod Civil. 

C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Județul Hunedoara va putea urmări la plată pe oricare girant al acestui contract, fără ca 
aceștia să poată opune beneficiul de diviziune. 

La scadență,  subsemnatul girant cunosc faptul că sunt considerat(ă) pus(ă) în întârziere de drept, potrivit 
art. 1523 al. 2 lit. c)  Cod Civil. 

Prezenta adeverință de garanție personală face parte integrantă din contractul de împrumut nr. 
_________/ __________________ care este titlu executoriu în baza Legii nr. 122/1996 modificată și completată. 
         
    

Numele și prenumele girantului:  __________________________________ 
 

Semnătura: __________________________________
                              

             
 


