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STATUTUL 

C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. HUNEDOARA 
 
CAPITOLUL I – DISPOZIȚII GENERALE 
 
Art. 1. Denumirea asociației este: CASA DE AJUTOR RECIPROC (INSTITUȚIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ) A 

SALARIAȚILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR – JUDEȚUL HUNEDOARA, denumită în 
continuare C.A.R. (IFN) S.I.P. Hunedoara. 

Art. 2. (1) Sediul C.A.R. (IFN) S.I.P. Hunedoara este în Deva, str. Gheorghe Barițiu nr. 2, Județul Hunedoara. 
 (2) În funcție de interesele bunei desfășurări a activității, Comitetul de supraveghere poate decide 

schimbarea sediului asociației la o altă adresă, pe raza județului, cu îndeplinirea obligațiilor prevăzute 
de lege. 

Art. 3. C.A.R. (IFN) S.I.P. Hunedoara este persoană juridică română, organizată în conformitate cu legile din 
România și cu prevederile prezentului Statut. cu Carta Organizației Internaționale a Muncii și Statutul 
cadru al caselor de ajutor reciproc și dobândește această calitate în momentul înregistrării.  

Art. 4. Sigiliul C.A.R. (IFN) S.I.P. Hunedoara are următorul înscris: CASA DE AJUTOR RECIPROC (I.F.N.) S.I.P. 
Hunedoara. 

 
CAPITOLUL II – SCOPUL ȘI OBIECTIVELE 
 
Art. 5. C.A.R. (IFN) S.I.P. Hunedoara este o asociație obștească, fără scop lucrativ  patrimonial, creată pe baza 

liberului consimțământ și voinței de asociere a salariaților din învățământ, membri de sindicat, precum 
și a colaboratorilor, având ca scop dezvoltarea legăturilor de solidaritate, sprijin și întrajutorare 
materială a membrilor săi, în prin acordarea de împrumuturi. 

Art. 6. Activitatea C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara are la bază următoarele obiective: 
a) încurajarea membrilor C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara să depună la fondul social propriu 

economii din veniturile lunare;  
b) întrajutorarea între membrii membrilor săi prin acordarea de împrumuturi cu dobândă 

minimă; 
c) atragerea în rândul membrilor, pe baza liberului consimțământ, a unui număr cât mai mare de 

salariați, membri de sindicat; creșterea numărului de membri pe baza liberului consimțământ 
al acestora; 

d) participarea tuturor membrilor la buna desfășurare a activității și la controlul utilizării 
fondurilor; 

e) folosirea și păstrarea administrarea fondurilor obștești potrivit prevederilor prezentului statut 
și normelor financiare în vigoare. 

 
CAPITOLUL III – PRINCIPIILE DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara 
 
Art. 7. C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara se organizează pentru colaboratorii și membrii de sindicat din unitățile de 

învățământ din județul Hunedoara, unde există grupe sindicale sau membri ai S.I.P. Județul 
Hunedoara, indiferent de numărul membrilor care solicită aceasta. 

Art. 8. (1) Principiul fundamental de organizare și funcționare a C.A.R. (IFN) S.I.P. Hunedoara este 
independența raporturilor cu alte asociații, organizații politice sau religioase, 
organe/instituții/autorități administrative și economice. C.A.R. (IFN) S.I.P. Hunedoara este 
independentă față de partidele politice, de organele puterii executive, legislative și judecătorești, de 
alte grupuri și formațiuni ale sistemului instituțional, de asociații și organizații diverse sau culte. 
(2) În activitatea C.A.R. (IFN) S.I.P. Hunedoara se aplică următoarele principii democratice de 
organizare și funcționare: 
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a) alegerea în mod democratic, prin vot, a organelor proprii de conducere; 
b) caracterul obștesc al organelor de conducere; 
c) adoptarea hotărârilor cu majoritate simplă de voturi; 
d) prezentarea periodică a situației organizatorice și financiare; 
e) controlul activității C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara de către cenzorii proprii. 

Art. 9. (1) C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara funcționează pe baza statutului propriu, aprobat de Conferința C.A.R. 
(I.F.N.) S.I.P. Județul Hunedoara. 

 (2) C.A.R. (IFN) S.I.P. Hunedoara poate întreține relații de colaborare, și poate derula schimburi de 
opinii și experiență cu asociații similare din străinătate. 

 (3) În cazul în care instituțiile statului ori alte instituții sau organizații de orice fel lezează interesele 
obștești ale caselor de ajutor reciproc, C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara, acesta este împuternicit, în urma 
hotărârii organelor colective de conducere, să apeleze la formele legale de protest pentru apărarea 
acestor interese. 

 
CAPITOLUL IV – MEMBRII C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara 
 
Art. 10. (1) Membrii C.A.R. (IFN) S.I.P. Hunedoara pot fi salariați, colaboratori, membri de sindicat ai S.I.P. 

Județul Hunedoara din unitățile de învățământ din județul Hunedoara, fără deosebire de rasă, 
naționalitate, sex, vârstă, religie, convingeri politice sau religioase.  

 (2) Persoanele care doresc să devină membri ai C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara trebuie să adere, să 
recunoască și să respecte prevederile prezentului Statut. 

 (3) Calitate de membru al C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara nu exclude calitatea de membru a două sau 
mai multe case de ajutor reciproc, în același timp . 

 (4) Pensionarii pot fi menținuți ca membri ai C.A.R. (IFN) S.I.P. Hunedoara. 
Art. 11. (1) Dobândirea calității de membru al C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara se face pe baza exprimării voinței 

libere a fiecărui salariat, colaborator sau membru al S.I.P. Județul Hunedoara sau prin transfer de la o 
altă casă de ajutor reciproc  pe bază de cerere-tip sau cerere de mână. 
(2) Cererea se discută și se aprobă în Comitetul de Supraveghere al C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara. 
Vechimea ca membru al C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara  se calculează din momentul aprobării cererii de 
înscriere de către Comitetul de Supraveghere. 

Art. 12. (1) Membrii C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara au următoarele drepturi: 
a) să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale C.A.R. (IFN) S.I.P. Hunedoara; 
b) să primească împrumuturi după trecerea unui termen de 3 luni de la înscriere și plata 

cotizației sau imediat după data sosirii fondului social transferat, după caz; 
c) să beneficieze de împrumuturi corespunzător fondului social propriu, în limita cuantumului 

acordat de C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara; 
d) să primească dobândă corespunzător la fondul social propriu, atunci când se acordă; 
e) să participe la analiza, dezbaterea și soluționarea tuturor problemelor ce cad sub competența 

C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara și să facă propuneri pentru îmbunătățirea activității C.A.R. (IFN) 
S.I.P. Hunedoara și a statutului său; 

f) să se adreseze organelor de conducere ale C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara în orice problemă 
care privește situația lor personală sau activitatea caselor casei de ajutor reciproc. 

 (2) Tinerii absolvenți încadrați pentru prima dată în muncă pot primi un împrumut stabilit de Comitetul 
de Supraveghere al C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara, după trecerea unui termen de 3 luni de la înscrierea 
lor în C.A.R. 

 (2) Femeile, pe durata concediilor de maternitate și a concediilor pentru creșterea și îngrijirea copilului 
de până la 2, respectiv 3 ani pot beneficia de scutire de la plata depunerilor la fondul social, fără 
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pierderea calității de membru al C.A.R. (IFN) S.I.P. Hunedoara și a vechimii în C.A.R. (IFN) S.I.P.  
Hunedoara, cu aprobarea Comitetului de Supraveghere. 

 (3) Membrii C.A.R. (IFN) S.I.P. Hunedoara care se află în situație temporară de șomaj își mențin 
calitatea de membri, cu aprobarea Comitetului de Supraveghere, dacă garantează rambursarea 
împrumutului, conform legislației în vigoare și prezentului Statut. Aceștia pot solicita reeșalonarea 
ratelor, cu respectarea termenului stabilit de prezentul Statut. 

Art. 13. (1) În cazul în care membrii constată că, în desfășurarea activității C.A.R. (IFN) S.I.P. Hunedoara, 
Comitetul de Supraveghere sau unii membri din conducerea asociației nu respectă prevederile 
statutare, că se comit abuzuri sau sunt lezate drepturile din statut, pot solicita convocarea Conferinței 
C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara pentru a se stabili măsuri corespunzătoare.  
(2) În situația de la alin. (1), convocarea conferinței se face dacă aceasta a fost solicitată de cel puțin 
1/25 din numărul membrilor C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara. 

Art. 14. (1) Drepturile membrilor C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara asupra fondului social propriu nu sunt supuse 
prescripției, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
(2) Membrii C.A.R. (IFN) S.I.P. Hunedoara au dreptul să introducă în cerere și clauza testamentară. În 
baza acesteia, în caz de deces al membrului C.A.R. (IFN) S.I.P. Hunedoara, depunerile la fondul social al 
acestuia și alte drepturi cuvenite titularilor se restituie moștenitorilor legali, la cererea acestora, după 
ce s-au reținut datoriile către C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara. În situația în care sumele împrumutate nu 
pot fi acoperite din fondul social, recuperarea se va face, potrivit prevederilor legale. 

Art. 15. Membrii C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara au următoarele obligații: 
a) să respecte prevederile prezentului Statut, normele de funcționare, hotărârile Conferinței și 

ale Comitetului de Supraveghere al C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara; 
b) să participe la buna desfășurare a activității C.A.R. (IFN) S.I.P. Hunedoara, la elaborarea și 

înfăptuirea hotărârilor Conferinței; 
c) să se ocupe de atragerea de noi membri în C.A.R. (IFN) S.I.P. Hunedoara; 
d) să depună lunar, la fondul social propriu, o sumă cuprinsă între 5 și 300 de lei; cuantumul 

depunerii lunare poate fi modificat, la solicitarea membrului C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara, cu 
aprobarea Comitetului de Supraveghere; 

e) să achite lunar ratele și dobânda la împrumutul contractat, la data și în cuantumul stabilite. 
 
CAPITOLUL V – ORGANELE DE CONDUCERE ȘI CONTROL ALE C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara 
 
Art. 16. (1) Organul suprem de conducere al C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara este Conferința C.A.R. (IFN) S.I.P.  

Hunedoara. 
(2) Conferința C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara se convoacă o dată pe an sau ori de câte ori este necesar, 
de către Comitetul de Supraveghere, cu cel puțin 15 zile înainte. 
(3) Conferința este statutar întrunită în prezența a 2/3 din delegați, iar hotărârile se adoptă cu 
majoritatea simplă a celor prezenți. Hotărârile adoptate cu nerespectarea dispozițiilor prezentului 
Statut și ale legislației în vigoare sunt nule. 

Art. 17. Conferința C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara are următoarele atribuții și competențe: 
a) aprobă Statutul C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara; 
b) aprobă Normele interne de creditare și Anexele acestora; 
c) dezbate și aprobă raportul anual al Comitetului de Supraveghere și al Comisiei de Cenzori; 
d) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și execuția bugetară; 
e) hotărăște asupra cuantumului taxei de înscriere depunerilor la fondul social și 

împrumuturilor, asupra termenului de recuperare și modalităților de reținere a ratelor 
lunare, asupra condițiilor de reînscriere a foștilor membri, precum și asupra nivelului dobânzii 
la împrumuturile acordate; 
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f) alege prin vot, o dată la 4 ani, președintele, membrii Comitetului de Supraveghere și membrii 
Comisiei de Cenzori; președintele Comitetului de Supraveghere, precum și președintele 
Comisiei de Cenzori se aleg direct pe funcție; 

g) confirmă anual Comitetul de supraveghere; revocă mandatul Comitetului de Supraveghere, al 
Comisiei de Cenzori sau al unor membri ai acestor organe, înainte de expirarea perioadei 
pentru care au fost alese/aleși în cazul în care și-au pierdut calitatea de membru, au încălcat 
Statutul C.A.R. (IFN) S.I.P. Hunedoara sau hotărârile Conferinței, au comis abuzuri în 
gestionarea fondurilor sau greșeli în conducerea și controlul activității financiar-contabile; 

h) decide asupra folosirii fondului de rezervă al C.A.R. (IFN) S.I.P. Hunedoara și împuternicește în 
acest scop Comitetul de Supraveghere; 

i) hotărăște scoaterea din funcțiune sau vinderea mijloacelor fixe din dotarea C.A.R. (IFN) S.I.P.  
Hunedoara și împuternicește în acest scop Comitetul de Supraveghere; 

j) hotărăște asupra destinațiilor și cuantumului repartizării veniturilor proprii, conform 
prezentului Statut și împuternicește în acest scop Comitetul de Supraveghere; 

k) hotărăște afilierea sau dezafilierea la și de la uniuni teritoriale; afilierea se face prin 
document scris, la cererea C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara, în urma hotărârii Conferinței, cu 
respectarea Statutului uniunii teritoriale; 

l) decide fuzionarea cu alte case de ajutor reciproc și lichidarea C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara. 
Art. 18. (1) Comitetul de Supraveghere al C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara este organul executiv de conducere a 

activității între două conferințe și are în componență 5 membri: președinte și 4 membri. 
(2) Comitetul de Supraveghere este format din președintele CAR (IFN ) SIP Hunedoara și 4 membri. 
(3) Comitetul de Supraveghere are următoarele competențe: 

a) asigură aplicarea prevederilor prezentului Statut și a hotărârilor Conferinței și îndeplinirea  
celorlalte obligații ce revin C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara; 

b) actualizează Normele interne de creditare și Anexele acestora; 
c) elaborează și asigură realizarea bugetului de venituri și cheltuieli; 
d) decide în termen de 5 zile asupra situațiilor de conflict privind viza de control financiar 

preventiv; 
e) asigură integritatea fondurilor C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara; 
f) organizează evidența membrilor, activitatea financiar-contabilă, controlul financiar; 
g) păstrează documentele conferințelor și ședințelor comitetului de supraveghere CAR (IFN) SIP 

Hunedoara registrele ședințelor și deliberărilor din cadrul conferințelor și consiliilor de 
administrație; 

h) analizează și soluționează cererile de înscriere, de împrumut și de retragere, cererile de 
reînscriere, reclamațiile, propunerile și sesizările de orice fel din partea membrilor C.A.R. 
(IFN) S.I.P.  Hunedoara și altele asemenea; 

i) stabilește, pentru membrii care solicită împrumuturi, pe baza prevederilor prezentului Statut 
și hotărârii Conferinței, modul de acordare a împrumuturilor și de restituire a acestora; 
aprobă amânarea și reeșalonarea ratelor în situații deosebite; 

j) asigură urmărirea și recuperarea debitelor; 
k) reprezintă, prin președinte, C.A.R. (IFN) S.I.P. Hunedoara în raporturile cu terții – organizații 

sindicale, conduceri ale unităților de învățământ, alte case de ajutor reciproc / instituții 
financiare nebancare, cu instituții financiare și de credit, cu instanțele judecătorești, cu 
organele administrației de stat centrale și locale, cu alte persoane fizice și juridice; 

l) pregătește Conferința C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara și stabilește norma de reprezentare, dar 
nu mai mult de 1 delegat la 25 de membri; 

m) avizează cererile persoanelor care doresc să participe la concurs pentru ocuparea unui post 
în sistemul caselor de ajutor reciproc; 
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n) face publicitate activității C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara în unitățile de învățământ; 
o) apără drepturile ce decurg din prezentul Statut ale membrilor C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara, 

în relațiile cu autoritățile statului, alte persoane fizice și juridice; 
p) stabilește salariul personalului angajat și indemnizațiile persoanelor care fac parte din 

organele de conducere și control ale C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara. 
q) decide asupra folosirii fondului de rezervă al C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara; 
r) hotărăște scoaterea din funcțiune sau vinderea mijloacelor fixe din dotarea C.A.R. (IFN) S.I.P.  

Hunedoara; 
s) hotărăște afilierea sau dezafilierea la și de la uniuni teritoriale; afilierea se face prin 

document scris, la cererea C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara, în urma hotărârii Conferinței, cu 
respectarea Statutului uniunii teritoriale. 

Art. 19. (1) Comitetul de Supraveghere se întrunește în ședințe lunare sau ori de câte ori este nevoie. 
 (2) Comitetul de Supraveghere se întrunește statutar în prezența a cel puțin 2/3 din membrii săi, iar 

hotărârile se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenți. Hotărârile adoptate de Comitetul de 
Supraveghere al C.A.R. (IFN) S.I.P. Hunedoara fără respectarea hotărârilor Conferinței a prevederilor 
prezentului Statut sunt nule. 

 (3) Membrii Comitetului de Supraveghere răspund solidar față de C.A.R. (IFN) S.I.P. Hunedoara pentru 
modul în care își îndeplinesc atribuțiile asumate conform competențelor. 

 (4) În conformitate cu dispozițiile art. 16 din Ordonanța Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea 
unor măsuri financiar-fiscale, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 266/2006, 
persoanele care fac parte din Comitetul de Supraveghere trebuie să îndeplinească, cumulativ, cel puțin 
următoarele condiții: 

a) să aibă onorabilitatea corespunzătoare funcției; 
b) să nu fi cauzat, prin activitatea lor, falimentul unui agent economic; 
c) să aibă studii superioare;  
d) să aibă experiență într-un domeniu considerat relevant de Banca Națională a României. 

(5) Nu pot fi membri ai Comitetului de Supraveghere al C.A.R. (IFN) S.I.P. Hunedoara persoanele care 
sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, pentru 
infracțiuni de fals sau uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită. 

 (6) La ședințele Comitetului de Supraveghere al C.A.R. (IFN) S.I.P. Hunedoara poate participa, în calitate 
de observator, un membru al Biroului Executiv al S.I.P. Județul Hunedoara, la invitația Comitetului de 
Supraveghere. În calitate de observatori, membrii Biroului Executiv al S.I.P. Județul Hunedoara au 
acces la toate documentele C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara și au dreptul de a semnala președintelui 
eventualele nerespectări ale Statutului sau ale dispozițiilor legale; observatorii confirmă, prin 
semnătură, alături de membrii Comitetului de Supraveghere, documentele fiecărei ședințe. 

Art. 20  (1) Președintele este ales prin vot secret de Conferința CAR (IFN) SIP Hunedoara pe o perioadă de 4 ani. În 
situația vacantării funcției pe durata mandatului, prin conferință extraordinară se va alege un președinte 
interimar. 

  (2) Președintele C.A.R. (IFN) S.I.P. Hunedoara are următoarele competențe: 
a) coordonează și conduce activitatea Comitetului de Supraveghere; 
b) realizează legătura operativă a organelor de conducere ale C.A.R. (IFN) S.I.P. Hunedoara în 

relațiile cu terți; 
c) are specimen de semnătură în bancă și aprobă cheltuielile specifice în normele de 

competență financiară ale C.A.R. (IFN) S.I.P. Hunedoara;  
d) prezintă lunar Comitetului de Supraveghere situația financiară a C.A.R. (IFN) S.I.P. 

Hunedoara; 
e) dispune în scris delegarea membrilor/salariaților C.A.R. (IFN) S.I.P. Hunedoara pentru 

realizarea unor sarcini specifice activității C.A.R. (IFN) S.I.P. Hunedoara; 
f) orice alte competențe care îi revin potrivit legii, prezentului statut sau hotărârilor organelor 

de conducere ale C.A.R. (IFN) S.I.P. Hunedoara. 
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Art. 21. (1) C.A.R. (IFN) S.I.P. Hunedoara este verificată de cenzorii proprii. Cenzorii sunt subordonați numai 

Conferinței C.A.R. (IFN) S.I.P. Hunedoara, căreia îi prezintă rapoarte în legătură cu activitatea 
desfășurată. 

 (2) Comisia de cenzori este formată din 3 membri: președinte și doi membri. 
 (3) Cenzorii trebuie să îndeplinească, cumulativ, condițiile prevăzute la art. 19 alin. (4) din prezentul 

Statut.  
 (4) Cenzorii nu pot fi în același timp și membri ai Comitetului de Supraveghere al C.A.R. (IFN) S.I.P.  

Hunedoara și nu pot primi atribuții cu răspundere financiar-gestionară în cadrul C.A.R. (IFN) S.I.P.  
Hunedoara.  

 (5) Nu pot fi cenzori persoane care sunt rude cu membrii Comitetului de Supraveghere sau salariații 
C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara. 

 (6) Cenzorii Comisia de cenzori are următoarele atribuții competențe: 
a) verifică activitatea organizatorică și financiară a C.A.R. (IFN) S.I.P. Hunedoara lunar 

trimestrial, prin sondaj și trimestrial anual, de fond;  
b) supraveghează gestionarea fondurilor obștești; și asigură și verifică legalitatea Conferinței și 

Comitetului de Supraveghere; 
c) poate participa, fără drept de vot, la ședințele Comitetului de Supraveghere al C.A.R. (IFN) 

S.I.P.  Hunedoara. 
(7) Cenzorii răspund solidar, conform prevederilor statutare și legale în vigoare, pentru neexercitarea 
sau exercitarea necorespunzătoare a obligațiilor asumate ca urmare a alegerii lor în această funcție. 

 
CAPITOLUL VI – FONDURILE C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara 
 
Art. 22. (1) Fondurile utilizate de C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara pentru acordarea împrumuturilor membrilor săi 

și desfășurarea activității proprii provin din: 
a) fondul social al membrilor C.A.R. (IFN) S.I.P. Hunedoara constituit prin contribuțiile acumulate 

ale acestora; 
b) fondul de rezervă acumulat. 

 (2) Veniturile C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara sunt obținute din circuitul fondurilor prevăzute la alin. (1) 
în sistemul împrumuturilor acordate membrilor C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara și al altor cazuri de ajutor 
reciproc, precum și din dobânzile primite pentru disponibilul din contul curent la instituția financiară 
bancară. 

Art. 23. Fondul social al membrilor se folosește exclusiv în scopul de întrajutorare pentru aceștia, prin 
acordarea de împrumuturi. La sfârșitul fiecărui an fondul social poate crește cu dobânda repartizată 
membrilor C.A.R. (IFN) S.I.P. Hunedoara, după deducerea cheltuielilor statutare, conform hotărârii 
Comitetului de Supraveghere.  

Art. 24. Veniturile realizate se reîntorc la fondul social al membrilor C.A.R. (IFN) S.I.P. Hunedoara, după 
suportarea din acestea, conform hotărârii Conferinței, a următoarelor: 

a) cheltuielile de funcționare și organizare a C.A.R. (IFN) S.I.P. Hunedoara, pentru gestionarea în 
deplină siguranță a fondurilor și asigurarea evidenței concrete a acestora (salariile 
personalului angajat, indemnizațiile persoanelor ce fac parte din organele de conducere și 
control, datorii către bugetul statului etc.); 

b) o cotă pentru constituirea fondului de rezervă al C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara, corespunzător 
nevoilor. 

  Diferența rezultată se repartizează membrilor C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara la fondul social. 
Art. 25. Fondurile bănești ale C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara se păstrează la C.E.C. Bank sau la orice  o instituție 

financiar-bancară stabilită prin hotărâre a Comitetului de Supraveghere. 
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CAPITOLUL VII – ACORDAREA ȘI RESTITUIREA ÎMPRUMUTURILOR 
 
Art. 26. În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (3) din Legea nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor 

de ajutor reciproc ale salariaților și al uniunilor acestora, cu modificările și completările ulterioare, 
C.A.R. (IFN) S.I.P. Hunedoara acordă împrumuturi numai membrilor săi, pe baza unui contract de 
împrumut în formă scrisă, a Normelor interne de creditare și a Anexelor acestora. Contractul de 
împrumut constituie titlu executoriu. 

Art. 27. Membrii C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara beneficiază de împrumuturi în funcție de: 
a) vechimea ca membru C.A.R.(IFN) S.I.P. Județul Hunedoara; 
b) mărimea fondului social al solicitantului; 
c) posibilitățile de restituire ale solicitantului; 
d) respectarea obligațiilor asumate prin cerere pentru restituirea împrumutului; 
e) disponibilitățile bănești ale C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara; 
f) plafonul maxim stabilit de Conferința C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara; 
g) garantarea împrumutului care depășește valoarea fondului social. 

Art. 28. (1) Mărimea împrumutului se stabilește într-un cuantum de până la 4 ori fondul social al solicitantului, 
de către Comitetul de Supraveghere al C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara, în funcție de posibilitățile 
financiare și cu încadrarea în plafonul maxim stabilit de Conferință. 

 (2) Durata de restituire (numărul de rate), în funcție de mărimea împrumutului, se stabilește de către 
Comitetul de Supraveghere. 

Art. 29. (1) La împrumuturile primite, membrii C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara au obligația de a achita o dobândă 
anuală, hotărâtă de Conferința C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara, dar nu mai mare de cea stabilită anual de  
Consiliul de Administrație al Uniunii Naționale a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaților din 
România. 

 (2) Dobânda se încasează fie anticipat, în prima lună, fie lunar. 
Art. 28. Tipurile de împrumuturi, mărimea acestora, condițiile de acordare și de restituire, documentația 

aferentă, precum și orice alte prevederi referitoare la administrarea acestora se stabilesc, în 
conformitate cu hotărârile Conferinței, prin Normele interne de creditare. 

Art. 29. Pentru satisfacerea solicitărilor de împrumut ale membrilor săi, C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara poate 
apela la împrumuturi. 

 
CAPITOLUL VIII – ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII FUZIUNEA, DIVIZREA, DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA C.A.R. (IFN) 
S.I.P.  HUNEDOARA 
 
Art. 30. (1) Încetarea activității C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara are loc în următoarele situații: 

a) când încetarea activității și desființarea C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara se hotărăște de către 
Conferință; 

b) fuzionarea cu o altă casă de ajutor reciproc, hotărâtă de Conferința C.A.R. (IFN) S.I.P.  
Hunedoara. 

(2) În toate cazurile, hotărârea de încetare a activității se ia cu majoritate calificată, respectiv 2/3 din 
numărul membrilor. 

Art. 31. Procedura de urmat în cazul încetării activității și desființării C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara presupune 
următoarele etape: 

a) Conferința stabilește o comisie de lichidare, formată din 5 – 7 membri și fixează termenul de 
lucru, care nu poate fi mai mare de 24 luni.  



9 
 

b) Comisia de lichidare are obligația să încaseze toate sumele din împrumuturile acordate, 
dobânzile la împrumuturi, alte debite etc, să restituie membrilor fondul social, inclusiv 
dobânda după închiderea anului respectiv. 

c) După finalizarea operațiunilor de la lit. b), Comisia întocmește o dare de seamă contabilă și 
raportul cu privire la activitatea desfășurată, pe care le depune după cum urmează: un 
exemplar la Judecătoria Hunedoara Deva; un exemplar la uniunea caselor de ajutor reciproc 
la care este afiliată, dacă este cazul. 

Art. 32. De la data la care Conferința a hotărât desființarea C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara se sistează primirea 
de noi membri, de noi cereri și acordarea de împrumuturi. 

Art. 29. Fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea CAR (IFN) SIP Hunedoara, în baza hotărârii Conferinței 
Extraordinare, sau de drept, se face în condițiile Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de 
ajutor reciproc ale salariaților și al uniunilor acestora – republicare. 

 
CAPITOLUL IX – DISPOZIȚII FINALE 
 
Art. 30. (1) C.A.R. (IFN) S.I.P. Hunedoara asigură secretul deplin al operațiunilor efectuate. 
 (2) Documentele C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara pot fi prezentate pentru control altor organe decât cele 

din prezentul Statut numai cu aprobarea și în prezența Comitetului de Supraveghere. 
 (3) Organelor de control specializate ale statului li se pot pune la dispoziție, în condițiile legii și ale 

prezentului Statut, spre verificare, documentele de evidență privind proveniența și legalitatea 
veniturilor C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara, precum și documentele privind cheltuielile cu salariile, din 
care rezultă reținerile calculate și virate la bugetul satului. 

Art. 31. Prezentul Statut a fost adoptat în Conferința de alegeri a C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara din data de 
26.03.2014 28.03.2018. 


