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Str. Tohani, nr. 31     Tel / Fax:  0244 251005      e-mail: primaria@comunaguravadului.ro 
       Cod fiscal 2843698 

 
Nr. 3100/18.08.2022 

 
 
Urmare a solicitarii de clarificari primite, va rog sa gasiti mai jos raspunsul autoritatii 
contractante: 
 
Avand in vedere anuntul transmis de dumneavoastra privind Contractarea unei finantari 
rambursabile interne in valoare de 2 mil ei , pentru asigurarea finantarii proiectelor de 
investitii de interes local, pentru intocmirea   ofertei  va rugam sa ne transmiteti : 
 

  
Intrebare 1: CAIETUL DE SARCINI  
 
Raspuns 1: V-am  atasat cererea de oferta semnata impreuna  cu formularele si graficul de 
rambursare in format editabil in e-mailul din data de 17.08.2022 
 
  
Intrebare 2: Hotararea Consiliului local privind aprobarea contractarii unui imprumut bancar 
intern, conform legislatiei in vigoare; 
  
Nota 1: Acest document se prezinta Bancii cu mentiunea “conform cu originalul” sub 
semnatura secretarului primariei, cel mai tarziu inainte de prima tragere din credit. 
  
Raspuns 2: Va atasam documentul solicitat 
 
 
Intrebare 3:  Documentatia tehnico-economica a investitiei pentru realizarea careia se 
solicita imprumutul, aprobata conform legislatiei in vigoare, care va trebui sa cuprinda cel 
putin urmatoarele: 
− Lista cheltuielilor pentru investitia programata cuprinse in bugetele aprobate si rectificate; 
− Date privind programarea si valoarea investitiei: data inceperii, data programata pentru 
punerea in functiune, valoarea totala a obiectivului de investitii stabilita odata cu aprobarea 
documentatiilor tehnico-economice si actualizata conform evolutiei ulterioare a preturilor; 
− Valoarea lucrarilor executate si decontate (in cazul finalizarii/continuarii obiectivelor de 
investitii incepute), valoarea din programul pe anul in curs si valoarea ramasa de executat in 
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anii urmatori, durata de realizare aprobata/estimata, graficul de finantare, pe surse si ani, 
corelat cu graficul de executie; 
− Date privind sursele de finantare a investitiei: surse proprii, credite, fonduri speciale, 
bugetul de stat, surse defalcate pe cheltuieli efectuate, cheltuieli preliminate, propuneri si 
estimari pentru anii viitori; 
− Contractul de executie a investitiei, pentru investitiile noi si pentru partea de investitie 
ramasa de executat; 
− Contractul de vanzare-cumparare/achizitie, in cazul : 
a) achizitiilor de masini, utilaje, mijloace de transport, echipament informatic si alte bunuri 
independente; 
b) achizitiilor de cladiri, constructii, unitati de productie, etc. 
 
Raspuns 3: Va atasam HCL-urile indicatorilor tehnico economici aferente investitiilor 
impreuna cu restul informatiilor atasate completate in tabelul anexat raspunsului 
  
Intrebare 4: Avizul Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale (conform Legii. nr 273 
din 18 iulie 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare 
si OUG nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, 
modificata si completata prin OUG nr. 4/2009); 
 
Nota  Avizul CAIL va fi prezentat anterior semnarii contractului de credit/utilizarii facilitatii 
de credit (in functie de cerinta expresa din documentatia descriptiva). 
Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale autorizeaza finantarile rambusabile care 
urmeaza a fi contractate precum si tragerile ce se pot efectua din finantarile rambursabile si in 
limita carora se pot efectua plati, cu incadrarea in limitele anuale aprobate pe o perioada de 3 
ani urmatori prin hotarare a Guvernului. 
 
Raspuns 4: Depunerea dosarului cuprinzând documentele privind solicitarea autorizarii unei 
finantari rambursabile de catre Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale si implicit 
obtinerea avizului se face dupa desemnarea finantatorului. 
 
  
Intrebare 5: Darea de seama pentru ultimul trimestru si la incheierea ultimelor doua exercitii 
financiare care trebuie sa cuprinda cel putin: 
− situatiile financiare trimestriale si anuale cu anexele lor; 
− bugetul previzionat. 
  
Raspuns 5: Va atasam situatiile financiare la 31.12.2020, 31.12.2021 si 30.06.2022 impreuna 
cu ultimul buget previzionat 
 
Intrebare 6: Lista de investitii pe anul curent, reprezentand identificarea nevoilor de 
investitii de capital in utilitatile comunitatii care necesita sau vor necesita in anul curent 
contributii de la bugetul local; 
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Nota 4: Lista de investitii pe anul curent se va prezenta anterior semnarii contractului de 
credit (daca nu a fost prezentat la procedura de achizitie publica) doar in cazul investitiilor in 
derulare. 
In conditiile in care proiectele de investitii nu au fost demarate, AAPL va prezenta aceasta 
lista de investitii (cu includerea proiectelor ce vor fi finantate din credit) ulterior semnarii 
contractului de credit. 
  
 Raspuns 6: Va atasam lista de investitii pentru anul curent 
 
 
Intrebare 7: Detalierea cheltuielilor totale, conform clasificatiei economice; 
Raspuns 7: Am atasat cheltuielile solicitate o data cu raspunsul la intrebarea 5 
 
  
Intrebare 8: Date si informatii referitoare la structura propriilor surse de venit, structura si 
valoarea impozitelor, dimensionarea si repartizarea cheltuielilor publice, litigii nerezolvate; 
 
Raspuns 8: Regasiti informatiile solicitate in situatiile financiare atasate o data cu raspunsul 
la intrebarea 5. De asemenea, Comuna Gura Vadului are urmatoarele litigii in derulare 

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 8.000 lei, reprezentând onorariu avocat. Cu drept de recurs în termen de 15 
zile de la comunicare.  
Referitor la dosarul mentionat facem precizarea ca nu s-a facut recurs deoarece nu a fost 
comunicata inca sentinta. 
Comuna Gura Vadului nu este in risc de plata . 
 
Intrebare 9: Declaratia reprezentantilor AAPL referitoare la Situatia veniturilor totale pe 
locuitor, comparativ cu perioada similara a anului precedent; 
 
Raspuns 9: Va atasam declaratia solicitata 
  
Intrebare 10: Situatia privind serviciul datoriei publice locale (Anexa 2a) si Calculul 
Gradului de Indatorare (Anexa 2b) –  se regasesc in fisier anexe APL .doc 
 
Raspuns 10: 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 11:  Acord de verificare in Centrala Riscurilor de Credit. 

Raspuns 11:  Va rog sa gasiti atasat acordul CRC completat, semnat si stampilat.  

PRIMAR 
NICOLAE MARIUS SORA 


