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Urmare a solicitarii de clarificari primite, va rog sa gasiti mai jos raspunsul autoritatii 
contractante: 
 
	
“Va rog sa ne ajutati cu urmatoarele info/clarificari pentru a elabora si transmite o oferta 
financiara pentru creditul de 2.000.000 lei”:  
 
 
Intrebare	1:Cererea de oferta si restul documentatiei de atribuire, inclusiv graficul de trageri si 
rambursari propus si formularele necesare a fi completate in format word. 
 
Raspuns	 1:	 Va  atasam  cererea  de  oferta  semnata  impreuna    cu  formularele  si  graficul  de 
rambursare in format editabil 
 
Intrebare	2: Situatii financiare la 31.12.2021 si 31.03.2022 si 31.03.2021 cu viza de depunere la 
MFP:  
- bilant incheiat – anexa nr. 1;  
- contul de rezultat patrimonial – anexa nr. 2;  
- contul de executie a bugetului institutiilor publice – cheltuieli – anexa nr. 7 . 
- contul de executie al bugetului local - Venituri – anexa nr. 12; 
- contul de executie al bugetului local - Cheltuieli – anexa nr. 13;  
- Anexa 19 si 27 privind situatia platilor pe proiecte FEN 
- situatia actiunilor detinute de institutiile publice la societati comerciale/companii 

nationale, precum si in capitatul unor organisme international - anexa nr. 31-daca este 
cazul;  

- situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala - anexa nr. 40 b; 
- situatia fluxului de trezorerie (Cod 03 si 04) ;  
- situatia platilor restante si arieratelor la 31.12.2021, 31.03.2022, si 30.06.2022; 
  
Raspuns	2:	Va atasam situatiile solicitate 
 
Intrebare	3: HCL de acoperire deficit bugetar 2021 ; 
 
Raspuns	3:	Va atasam HCL nr. 1 din 07.01.2022	
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Intrebare	 4: indicatori de executie bugetara (2020,2021 si 31.03.2022)-emisa de Directia 
Generala a Finantelor cf art 57 din Legea 273/2006; 
 
Raspuns	4:	Va atasam indicatorii solicitati	
 
Intrebare	 5:  Situatia datoriei publice locate, calculul gradului de indatorare –actualizate si 
graficul de rambursare a creditelor pe care le aveti in derulare 
  
Raspuns	5:	Va atasam anexa 1.4-situatia serviciului datoriei publice la zi impreuna cu anexa 1.3 
calculul gradului de indatorare la zi. Comuna Gura Vadului nu are credite in derulare 
 
Intrebare	6:  HCL de aprobare a Bugetului local pentru anul 2022 si lista de investitii aprobata, 
inclusiv ultima rectificare aprobata;  
 
Raspuns	6:	Va atasam HCL-ul nr 9 din 11.02.2022 prin care s-a aprobat bugetul, Dispozitia 
primarului nr. 55 din 15.06.2022 de rectificare bugetara precum si lista de investitii aprobata.  
 
Intrebare	7:  Copie CIF Comuna Gura Vadului  
 
Raspuns	7:		Va atasam Certificatul de Inregistrare Fiscala solicitat	
 
Intrebare	8:  Semnarea Acord CRC de catre Dl Primar, pentru consultarea Centralei Riscurilor 
Bancare, formular atasat.  
 
Raspuns	8:	Va atasam acordul CRC semnat 
 
Intrebare	9:  Care este numarul de gospodarii si a agentilor economici inregistrati in comuna 
 
Raspuns	9:	Comuna Gura Vadului are 1116 gospodarii si 64 agenti economici.		
 
Intrebare	10:  Situatia litigiilor in care Comuna Gura Vadului are calitatea de parat, debitor, 
chemat in garantie si a sumelor provenite din aceste litigii care afecteaza sau pot afecta 
veniturile. 
 
Raspuns	10:	Dosar nr. 3546/105/2021 . Stadiu procesual FOND . Solutia pe scurt Obligă pârâta 
(Comuna Gura Vadului) la plata către reclamantă (AGROMEC MIZIL SA) a cheltuielilor de judecată în 
cuantum de 8000 lei, reprezentând onorariu avocat. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la 
comunicare. Comuna	Gura	Vadului	nu	este	in	risc	de	plata 
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