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CONTRACT CREDITARE SOCIETATE 

Nr. XXXX 

Încheiat astăzi XXXXXXXXXXX 

 

Între: Dl/D-na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, cu domiciliul în localitatea 

XXXXXXXXXXXX, str. XXXXXXXXXXXX, nr. XXXX , bl. XX, sc. XX, ap. XX, sector/județ 

XXXXXXXX, posesor al CI seria XXX nr. XXXXXXX, eliberat de 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, la data de XXXXXXXXXXX, CNP XXXXXXXXXXXXXXX, în 

calitate de asociat al S.C XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX S.R.L., denumit în 

continuare Creditor 

şi 

S.C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXS.R.L., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. 

XXXXXXXXXXXXXXX, având Cod Unic de Înregistrare XXXXXXXXX, cu sediul social în 

localitatea XXXXXXXXXXXX, str. XXXXXXXXXXXX, nr. XXXX, bl. XX, sc. XX, ap. XX, 

Sector/Județ XXXXXXXX, reprezentată legal prin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

în calitate de Administrator, denumită în continuare Debitor, iar în mod colectiv denumite în 

continuare Părţile. 

 

Părţile au convenit următoarele: 

 

Art. 1. Obiectul contractului 

1.1. Creditarea societăţii comerciale XXXXXXXXXXXXXXXXXXS.R.L., de către dl/d-na 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, în calitate de asociat al S.C. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXS.R.L., cu suma de XXXXXXXXXXX, din contul personal al 

asociatului XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, deschis la 

XXXXXXXXXXXXXXXXX, în contul bancar al DEBITORULUI, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, deschis la XXXXXXXXXXXXXXXXX. 

1.2. Această creditare se face pentru a asigura desfășurarea în bune condiții a activității curente a 

firmei. 
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Art. 2. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie pe o perioadă nedeterminată. 

 

Art. 3. Preţul contractului 

Creditarea se realizează fără perceperea vreunei dobânzi. 

 

Art. 4. Obligaţiile părţilor 

4.1. Obligaţiile creditorului: 

- să crediteze societatea cu suma de XXXXXXXXXXX, reprezentând aport propriu al 

asociatului, necesar efectuării unor cheltuieli curente, care este pus la dispoziția societății 

S.C. XXXXXXXXXXXXXXXXXX S.R.L cu titlul de împrumut. 

4.2. Obligaţiile debitorului: 

- să evidenţieze și să consemneze în documentele contabile ale firmei suma primită de la 

Creditor; 

- să restituie suma primită în măsura disponibilului bancar (în baza unor viramente) sau al 

celui aflat în casierie (în baza unor dispoziţii de plată ce vor fi semnate de către Creditor); 

- să pună la dispoziţia Creditorului, la cererea acestuia, situaţia explicită a sumelor primite şi, 

respectiv, restituite; 

- restituirea sumelor reprezentând aportul propriu acordat cu titlu de împrumut al asociatului 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  va putea să se facă în mai multe tranșe, în 

perioade de timp diferite, în funcție de disponibilitățile bănești ale Debitorului. 

 

Art. 5. Încetarea contractului 

Prezentul contract va înceta în momentul în care Debitorul plătește în întregime suma de 

XXXXXXXXXXX. 

 

Art. 6. Dispoziţii finale 

Debitorul va evidenţia în mod explicit soldul Creditorului. 
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Prezentul contract a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare 

parte contractantă, şi intră în vigoare astăzi, XXXXXXXXXXX, la data semnării lui de către ambele 

părţi. 

 

Creditor, 

Dl/D-na _______________________________ 

 

Debitor S.C. XXXXXXXXXXXXXXXXXX S.R.L. prin 

 

Reprezentant legal, 

Administrator __________________________ 
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