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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: Clarificari informatii cuprinse in situatii financiare:  
 
- Explicatie aparitie plati restante in 2022 pe partea de functionare si de dezvoltare si modul in 
care vor fi stinse/platite;  
- Explicatie volum arierate in crestere la 30.06.2022 si modul in care le veti reglementa;  
- Explicatie bugetarea veniturilor proprii pe 2022 la un nivel mai mic cu 6% fata de cel realizat 
in 2021 
  
Raspuns 1:  
 -Aparitia platilor restante in anul 2022 rezida din nealocarea pe bugetul initial (alocare cu 
intarziere) a cotelor defalcate din TVA si a cotei de 6 % din impozitul pe venit la dispozitia 
Consiliului Judetean Prahova pentru sustinerea programelor de dezvoltarea locala si a 
programelor de infrastructura care necesita cofinantare locala. 
 
-Volumul arieratelor reiese in principal din lucrari de investitii in curs. Consiliul Judetean 
Prahova prin Hotararea nr. 143/22.06.2022 a alocat pentru echilibrare suma de 200.000 lei, 
suma ce se va regasi in urmatorul buget rectificat (conform HCL nr. 35) iar suma de 29.597 lei 
va fi platita din bugetul local in lunile iulie-august pe masura repartizarii sumelor aprobate la 
nivelul judetului si astfel se va acoperi valoarea platilor restante si arieratelor raportate la 
sfasitul lunii iunie 2022. 
 
-Referitor la nivelul veniturilor bugetate la un nivel mai mic fata de realizarile din anul 2021 
explicatia este urmatoarea: in fiecare an bugetul initial aprobat are valoare mai mica fata de 
valorile de la sfarsitul anului, asta pentru ca incepand cu trimestrul III  se fac realocari de 
fonduri prin rectificari ale bugetului de stat, repartizari de sume defalcate din TVA pentru 
echilibarea bugetelor local , distribuiri din fondul de rezerva la dispozitia Guvernului, alocari din 
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finantari aferente proiectelor pe fonduri externe nerambursabile, pe masura solicitarilor si 
astfel veniturile proprii vor fi bugetate mai mari. 
 
Intrebare 2: HCL de aprobare credit inclusiv cu numarul de voturi cu care a fost adoptata; 
 
Raspuns 2: Va atasam HCL-ul solicitat. 
 
Intrebare 3: Prezentare detalii status realizare investitii cf  tabel atasat.In cazul in care nu sunt 
semnate contracte de executie va rugam sa ne transmiteti HCL de aprobare a indicatorilor 
tehnico-economici a celor doua investitii care fac obiectul creditului; 
 
Raspuns 3: Va atasam tabelul completat impreuna cu contractele semnate 
 
Intrebare 4:  Referitor la dosarul 3546/105/2021 in care comuna a avut calitate de parat, va 
rog sa ne spuneti daca ati facut recurs si daca in cursul anului 2021 a fost achitata taza 
reprezentand cheltuieli de judecata 
  
Raspuns 4: Referitor la dosarul mentionat facem precizarea ca nu s- a facut recurs deoarece nu 
a fost comunicata inca sentinta. 
 
Intrebare 5:  Va rugam sa fiti de acord cu stabilirea unei alte date de plata a dobanzii si a ratelor 
de credit decat cea precizata in raspunsul la clarificari nr. 2664/11.07.2022, avand in vedere ca 
sistemele bancilor calculeaza automat acesti parametrii pentru niste date de scadenta 
prestabilite. 
Banca noastra ofera clientilor la alegere 3 date de scadenta: 6, 21 si ultima zi lucratoare a 
fiecarei luni, clientul optand la semnarea contractului pentru una din datele mentionate mai sus;  
 
Raspuns 5: Autoritatea contractanta este de acord cu aceasta solicitare.  
 
Intrebare 6: In vederea transmiterii in timp util a documentelor de calificare (inclusiv 
imputernicirea persoanelor desemnate sa reprezinte banca), a ofertei tehnice si financiare, va 
rugam sa fiti de acord cu transmiterea acestora semnate, cu semnatura electronica extinsa 
certificata, de catre reprezentantul bancii, la adresa de email indicata de dvs, pana la ora 11 in 
data de 29.07.2022. 
Mentionam ca vom asigura confidentialitatea documentelor pana la ora si ziua indicata de dvs 
prin parolarea acestora (arhiva parolata), urmand ca sa transmitem parola autoritatii pana in 
ora deschiderii ofertei, ora 11:30 in aceeasi zi. 
Un reprezentant al bancii va fi prezent la deschiderea ofertei transmise electronic la adresa 
indicata de dvs.  
 
Raspuns 6: Autoritatea contractanta este de acord cu aceasta solicitare. 
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