
Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a Cadrelor Militare în Rezervă şi în 
Retragere din PITEŞTI este o asociaţie fără scop patrimonial, 
organizată pe baza liberului consimţământ al membrilor săi, 

persoană juridică de drept privat, nonguvernamentală, apolitică, cu 
caracter civic şi scop de caritate, întrajutorare şi asistenţă socială a 

membrilor săi



Adunarea generală anuală a 
Casei de Ajutor Reciproc Pensionari Militari Piteşti 

Cercul Militar Piteşti
11 ianuarie 2013



Col.r. Ion Brezan
Preşedintele CAR

Col.r. Alexandru Ţânţarcu
Preşedintele  Asociaţiei
Judeţene Argeş a CMRR

Lt.col. Adrian Catrinescu
Şeful Cercului Militar Piteşti

Economist Florica Buidan
Preşedinta comisiei de audit



Preşedintele CAR – PM Piteşti a prezentat  
bilanţul activităţii pe anul 2012 şi a trasat 
principalele obiective pentru anul 2013 .

DATE STATISTICE DIN RAPORT:

Numărul de membri………………….......897
Numărul membrilor primiţi - 2012.........142
Numărul membrilor scoşi - 2012.............82

( decedaţi.....16)
fond social......................1.677.641

         fond de rezevă.....................18.000
fond de ajutor......................61.485

...................................................................
Total .........................1.757.126

Depozite BCR................................260.779
Cont curent..........................................334
Împrumuturi de restituit….........1.491.459
....................................................................



MEMBRI CONSILIULUI DIRECTOR -11 IANUARIE 2013

MARIA  NICA MARIA ŞERBAN

COL.R. IOSIF MITU COL.R. ÎMPÂNGEAC 

EC. FLORICA BUIDAN





Dobânda ce se percepe la 
împrumuturi este de 6% 

pe an (0,5% pe lună)



Rambursarea împrumutului acordat se face  astfel  
- în cel mult 12 rate lunare, împrumuturile de până la 300 lei
- în cel mult 24 de rate lunare, împrumuturile ce depăşesc 3000 lei 

Cuantumul împrumutului care poate fi solicitat este de   maxim 
10.000 lei  la cuantumul cotizaţiei de 3500 lei

CONSILIUL DIRECTOR 
- presedinte - col.(r)  ION   BREZAN   - telefon - 0743016272 
- membri:        col.(r)  IOSIF MITU        - telefon - 0727841220

col.(r) EPÂNGEAC         - telefon - 07263036O9
ŞERBAN MARIA            - telefon - 0745183385
NICA MARIA                  - telefon - 0348412518

program de funcţionare : marţi orele 08-13; vineri 08 -13 
acte pentru înscriere: copie C.I. (B.I.) și copie ultimul cupon de pensie 

Pentru înscriere trebuie să platiți suma de minim 33,5 lei de persoană, 
reprezentând: 20 lei taxa de înscriere, 7 lei cotizatie minimă, 2 lei contribuție

pentru deces, 1,5 lei contravaloare carnet de membru
(3 lei contravaloare imprimat Statut C.A.R - P.M. Pitesti – la cerere )


