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ADEVERINŢĂ DE VENIT - GIRANT
Subscrisa (unitatea)_______________________________________ cu sediul în __________________________________
str._____________________nr._____,bl.____sc.___etj.____ap.____jud.___________adeverim prin prezenta că: Dl.(d-na.)
________________________________CNP____________________________ este salariatul nostru cu contract de muncă
pe perioadă nedeterminată/determinată (data expirării___________________), din data de ______________ în funcţia de
_______________________________ ______, cu un salariu(venit) net lunar de _________________lei.
În prezent înregistrează următoarele reţineri pe statul de plată:_____________________, iar din modul cum şi-a achitat
obligaţiile anterioare s-a dovedit/nu s-a dovedit un bun platnic.
În cazul aprobării şi încheierii contractului de Vanzare Cumparare Carburanti pentru Persoanele Fizice, dacă SC NEPTUN SA
ne comunică nerambursarea, parţială sau totală a facturilor, ne obligăm ca, in baza titlului executor, să reţinem şi să virăm
în contul nr. RO59CECEB31830RON3789927 al SC NEPTUN SA deschis la CEC BANK – Unitatea Pilot Victoria, sumele
comunicate, reprezentând contravaloare carburanti, datorate de angajatul nostru, până la achitarea integrală a debitului.
De asemenea, ne obligăm să transmitem, dacă este cazul, debitul, împreună cu documentele menţionate în unitatea la care
se va transfera salariatul.
* Prezenta adeverinţă o semnăm în mod valabil, certificând că semnăturile date sunt ale persoanelor autorizate să
reprezinte în mod legal societatea.

DIRECTOR (numele în clar şi semnătura)          DIRECTOR ECONOMIC (numele în clar şi semnătura)
________________________________                    ________________________________

* Dacă unitatea emitentă nu doreşte să se angajeze, va tăia cu linie continuă fiecare rând al paragrafului.

DECLARAŢIE PRIVIND ANGAJAMENT DE PLATĂ - GIRANT –
Subsemnatul(a)__________________________________________ domiciliat(ă) în______________________________
str.______________________nr.___bl.____sc.___ap.___jud._________telefon___________/_______________ născut în
loc. _______________________jud.____________,la data de___/___/_____,posesor al B.I./C.I. seria____ nr._________
eliberat de______________________ la data de_______/_______/________, CNP ____________________________,
salariat la __________________________________, mă oblig faţă de SC NEPTUN SA că în cazul în care dl (d-na)
__________________________________________________________ CNP___________________________________,
debitor principal, beneficiar al contractului de Vanzare Cumparare Carburanti încheiat cu SC NEPTUN SA pentru o limita
contractuala în suma de ____________lei/luna nu îşi execută obligaţiile asumate prin aceasta, să plătesc în mod solidar
conform art.1447, 2300 raportat la art.1443 Cod Civil şi totodată autorizez societatea la care lucrez să reţina şi să vireze din
veniturile mele lunare sumele necesare pentru achitarea datoriilor corespunzătoare contractului la solicitarea acesteia,
până la achitarea integrală a sumelor restante.
În cazul în care îmi voi schimba locul de muncă pe perioada contractului mă oblig ca în termen de 3 zile de la prezentarea la
noul loc de muncă să informez SC NEPTUN SA şi să depun la aceasta o nouă adeverinţă de venit, semnată de reprezentanţii
autorizaţi ai noului angajator.
Declar că sunt de acord şi autorizez SC NEPTUN SA in mod expres să prelucreze şi să stocheze orice fel de date cu caracter
personal înregistrate pe numele meu.
Dau prezenta cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii.

Numele şi prenumele ________________________________
Semnătura_________________
Data________________


