
Referat,

liubsemnatul O ioiu Nicusor, presedinte ales
Campulung, solicit a barea CD pentru scutirea de
2016 pentru toti mem
celor care au imprum

rii CAR care au imprumuturi
turi de urgenta.

Iiolicit aceasta in urmatoarele motive:
lL pana azi 05.

C.A.R. INVATAMA
*o. {i? 06.12.2016

ridicat drepturile

lichiditlati pentru imp
it cota redusa

Judeteana permite a sacrificiu:
6 nivelul red

CAMPULUNG I.F.N.

al CAR fnvatamant
dobanda pe luna oct
la CAR, cu exceptia

2.2016 urmatoarele unitati de invatamant nu au
ariale aferente lunii oct 20162 Sc. Albesti. Sc.

umuturi;
aprobata de conferinta de 30 pentru Uniunea

Aninoasa. Sc. Baliles i, Sc. Boteni, Sc. Bughea de Sus, Sc. Cetateni, Sc.
Dragoslavele, Sc. Da
Rucar,, Sc. Stalpeni,

bovicioara, Sc. Godeni, Sc. Leresti, Sc. Mioarele, Sc.

Stoenesti, Sc. Valea Mareo Sc. Vulturesti, Sc. 1 Sc.2
Sc.3, Colegiul Dinicu escu, LPS, Gradinitele Sf Maria si Sf Nicolae;

i! nivelul venitu ilor pana la 30.11.2016 permite bonificarea fondului
membrrilor cu un t de 4.5o/o la fondul mediu:

it lichiditatile in
urmatoare:

banci permit derularea imprumuturilor in perioada

z] primul tri u al anului 2017 nu necesita un volum mare de

profesiionala perimite
peentru un drum la E

il nu in ultimul
ului ser dovedeste si
cand in unitatile de
CAR si la Uniune au

al cheltuielilor cu deplasarile
rdarea acestei scutiri ( in 2015 s-au

si pregatirea
achitat numai

brie sumele de 2000 lei + 1000 lei);
rand, caracterul social si de intrajutorare al CAR-
rin acest fapt. Nu trebuie sa procedam ca in 2010
ai sus s-au redus salariile cu 25o/o, iar salariile in
rescut (director in jur de 6.000 lei, director Uniune



in jur de 10.0001ei)' do
si excursii la Ierusalim

8 impactul fina
pentru membrii CAR
pragul sarbatorilor de i

Cei care au dubii
verificare la 30 nov ?01
Prezentul referat va fi i

Cu stima,

Presedinte,
Ec Oncioiu Nicusor

Propunere fac

Nicusor si neaproba

ora t7 , in conditiile i

acestea fiind cuprins

membrilor CAR.

anda la creditele acordate era de 15% si se faceau

banii membrilor CAR;
ciar pentru CAR Invatamant este minim, dar
)are au imprumuturi este considerabil, acuma in

.rna.
fata de cele prezentate sa consulte Balanta de

carcat si pe site-ul CAR-ului.

ta de presedintele CAR Invatamant IFN Oncioiu

de Consiuliu Director in sedinta din data 0B-12-2016

care salariatii CAR si-au incasat la timp salariile ,

intre 2,000 si 6.000 lei net/luna, platite din dobanda


