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Urmare a solicitarii de clarificari primite, va comunicam  mai jos raspunsul autoritatii 

contractante: 

Regasiti urmatoarele info/clarificari in vederea elaborarii si transmiterii unei oferte financiare 

pentru creditul de 2.000.000 lei:  

 

Intrebare 1: Din lista de investitii aprobata pe anul 2022 la capitolul in care sunt prevazute cele 

2 investitii (in continuare) care fac obiectul creditului solicitat nu sunt bugetate sumele ramase de 

plata in anul curent, astfel:  

 

1. Extindere retea de canalizare apa uzata menajera in sat Persunari, comuna Gura Vadului, 

judetul Prahova – bugetat 251 mii lei, desi suma de plata la aceasta data este de 1.546 mii lei; 

 

2. Reabilitare primarie- bugetat 320 mii lei in 2022 si 182 mii lei in 2023 suma de plata la 

aceasta data este de 904 mii lei Fiind angajamente legale vechi si pe final de executie, conform 

legislatiei in vigoare sunt prioritare a fi incluse an de an sumele necesare acoperirii necesarului 

de finantare, mai ales in cazul programelor cu finantare externa (ex PNDR). ¬ Suma de 200.000 

lei alocata de CJ Prahova este exclusiv destinata pentru proiecte de investitii si poate sa acopere 

restantele si arieratele de 186.031 lei. In cazul platilor restante si arieratelor inregistrate pe partea 

de functionare de 43.566 lei din ce surse se acopera deoarece suma comunicata de dvs de 29.597 

lei este insuficienta.. ¬ Cum se poate justifica faptul ca exista excedente realizate la 31.03. si 

30.06 care nu au acoperit total sau partial platile restante si arieratele existente. 
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Raspuns 1:  

1) Aceasta investitie va fi bugetata corect la urmatoarea rectificare care va fi in luna august 2022. 

2) Aceasta investitie va fi bugetata corect la urmatoarea rectificare care va fi in luna august 2022. 

Situatia privind platile restante/arieratele se va regla la lunile iulie- august, deja platindu-se pana 

in prezent suma de 111.520,7 lei catre furnizori din care: 26.242,71 lei aferente sectiunii de 

functionare, iar 85.278 lei - aferente sectiunii de dezvoltare. 

 

Platile restante aferente sectiunii de functionare  vor fi platite in cursul lunii august intrucat, 

potrivit prevederilor bugetare, sumele  defalcate din impozitul pe venit se acorda la inceputul 

fiecarei luni, esalonat. De asemenea unitatea noastra are de incasat de la contribuabili persoane 

juridice impozite si taxe restante in suma de 29.758 lei., iar de la persoane fizice 117.928 lei. 

Faptul ca in trimestrele I si II ale anului prezinta exedecent rezulta din incasarile din 

impozite si taxe pana la 31 martie  cand contribuabilii achita impozitele si taxele integral 

pentru a beneficia de bonificatia de 10%. 

 

 

PRIMAR 

SORA NICOLAE MARIUS 

 


