Nr. 5665 /03.11.2022

Urmare a solicitarii de clarificari primite, va rog sa gasiti mai jos raspunsul autoritatii
contractante:
Intrebare 1: Referitor la anuntul privind contractarea unei finantari rambursabile in valoare de
1.500.000 lei va ruman sa ne transmiteti urmatoarele documente/ informatii:
•

Situatiile financiare la 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 si 30.06.2022

·

bilant incheiat – anexa nr.1;

·

contul de rezultat patrimonial – anexa 2;

·

situatia fluxurilor de trezorerie – anexele 3 si 4;

·

contul de executie al bugetului local - Venituri – anexa nr. 12;

·

contul de executie al bugetului local - Cheltuieli – anexa nr. 13;

·
contul de executie a bugetului local – detalierea cheltuielilor (pe titluri) – anexa 7
(centralizator pe titluri de cheltuieli)
·

plati restante - anexa nr.30;

Raspuns 1: Va atasam documentele solicitate

Intrebare 2: Plati restante – anexa 30 la 30.09.2022
Raspuns 2: Va atasam documentul solicitat

Intrebare 3: Documentatia de atribuire, formulare in format editabil, graphic propus pentru
stabilire valoare estimata

Raspuns 3: Va atasam cererea de oferta semnata impreuna cu formularele si graficul de rambursare
in format editabil
Intrebare 4: Registrul datoriei publice locale

Raspuns 4: Va atasam anexa 1.4-situatia serviciului datoriei publice impreuna cu anexa 1.3
calculul gradului de indatorare, incluzand creditul solicitat. UAT Comuna Cobia nu are credite in
derulare;
Intrebare 5: acordul de consultare CRC

Raspuns 5: Va atasam acordul CRC completat, semnat si stampilat
Intrebare 6: HCL de contractare credit

Raspuns 6:Va atasam documentul solicitat

Intrebare 7: Detalii/ stadiul proiectului/lor de investitii propus/e a fi finantat/e din credit
Raspuns 7:Va atasam informatiile solicitate completate in tabelul atasat raspunsului.
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Nr. 5664 /03.11.2022

Urmare a solicitarii de clarificari primite, va rog sa gasiti mai jos raspunsul autoritatii
contractante:

Intrebare 1: Avand in vedere anuntul nr. ADV1325572/31.10.2022 inregistrat pe SEAP, cat si
indicatiile din anuntul publicitar — Achizitie publica nr. 5517/31.10.2022 de pe site-ul
Primariei Comunei Cobia, pentru “Contractarea unei finantari rambursabile interne in valoare
de 1.500.000 Iei, pentru asigurarea finantarii proiectelor de investitii de interes local”, va rugam
sa ne puneti la dispozitie Cererea de oferta si restul documentatiei de atribuire, pentru a putea
stabili oportunitatea participarii la procedura din data de 25.11.2022:

Raspuns 1: Va atasam cererea de oferta semnata impreuna cu formularele si graficul de rambursare
in format editabil, grafic care va fi folosit de toti ofertantii pentru comparabilitatea ofertelor

Intrebare 2: Hotararea Consiliului Local Cobia privind aprobarea contractarii unui imprumut
bancar intern, garantarii si semnarii contractului de credit, in copie cu mentiunea “conform cu
originalul” sub semnatura secretarului Consiliului Local; din HCL trebuie sa rezulte si
persoanele care reprezinta si angajeaza patrimonial AAPL, respectiv persoanele care au drept
de prima semnatura si de a doua semnatura la banca si va fi postata pe site-ul primariei la
sectiunea Hotarari
Raspuns 2:Va atasam documentul solicitat

Intrebare 3: Acord de verificare in Centrala Riscurilor de Credit (formular atasat)
Raspuns 3: Va atasam acordul CRC completat, semnat si stampilat.

Intrebare 4: Documentatia tehnico-economica a proiectului de investitii pentru realizarea caruia se
solicita creditul trebuie aprobata conform legislatiei in vigoare si sa indeplineasca criteriile cuprinse
in Programul de Finantare si in Ghidul Solicitantului in care se incadreaza proiectul de investitie.
Aceasta va trebui sa cuprinda cel putin urmatoarele:
- Lista cheltuielilor de capital pentru proiectul de investitii programat;
Notele de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuarii
cheltuielilor de investitii, elaborate si aprobate conform legislatiei in vigoare;
- Date privind programarea si valoarea proiectului: data inceperii, data programata pentru
punerea in functiune, valoarea totala a proiectului de investitii stabilita odata cu
aprobarea documentatiilor tehnico-economice si actualizata conform evolutiei ulterioare
a preturilor;

- Valoarea totala a proiectului de investitii, durata de realizare aprobata/estimata,
graficul de executie esalonat pe luni;
- Date privind sursele de finantare a proiectului de investitii: surse proprii, credite, fonduri
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europene nerambursabile, fonduri de la bugetul de stat, estimari pe anii viitori si dupa
caz: notificari, rapoarte de progres, avize dosare de achizitii, declaratia de esalonare a
depunerii cererilor de plata, grafic de depunere a cererilor de rambursare, bugetul
proiectului, calendarul achizitiilor, calendarul activitatilor, cerere de rambursare, etc;
Contractul de vanzare-cumparare/achizitie, in cazul achizitiilor de masini, utilaje,
mijloace de transport, echipament informatic si alte bunuri independente, precum si
achizitiilor de cladiri, constructii, unitati de productie, etc.
Raspuns 4:Va atasam HCL-ul prvind aprobarea indicatorilor tehnico-economici. Restul
informatiilor relevante sunt completate in tabelul atasat raspunsului.

Intrebare 5: Contractul de finantare incheiat cu Autoritatea de Management/Organismul
Intermediar si actele aditionale aferente precum si contractul de furnizare de bunuri/prestare
de servicii/executie de lucrari incheiat intre beneficiar si un operator economie, cu exceptia
proiectelor a caror implementare se realizeaza fara incheierea vreunui astfel de contract
Raspuns 5:Va atasam documentele solicitate.

Intrebare 6: Autorizatii, avize si acorduri prin care se atesta ca realizarea investitiei se va
realize conform prevederilor legale in vigoare;

Raspuns 6:Investitia pentru care se solicita credit se va realiza cu respectarea prevederilor
legale in vigoare

Intrebare 7: Avizul Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor, conform Legii nr. 273/2006
privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare (avizul CAIL va fi
prezentat anterior semnarii contractului de credit);

Raspuns 7:Depunerea dosarului cuprinzand documentele privind solicitarea autprizarii unei
finantari rambursabile de catre Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale si implicit
obtinerea avizului se face dupa desemnarea finantatorului.
Intrebare 8: Ultimul buget local rectificat pe anul 2022;
Raspuns 8:Va atasam bugetul solicitat

Intrebare 9: Lista de investitii pe anul curent, reprezentand identificarea nevoilor de realizare
a investitiei pentru utilitatile comunitatii si care necesita sau vor necesita in anul curent
contributii de la bugetul local. In conditiile in care proiectul de investitii nu a fost demarat,
AAPL va prezenta aceasta lista de investitii (cu includerea proiectului ce va fi finantat din
credit) ulterior semnarii contractului de credit;
Raspuns 9:Va atasam lista de investitii solicitata

Intrebare 10: Darile de seama decembrie 2019, 2020 si 2021 si septembrie 2022 impreuna cu
toate anexele lor;
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Raspuns 10:Va atasam situatiile financiare solicitate

Intrebare 11: Date si informatii referitoare la structura propriilor surse de venit, structura si
valoarea impozitelor, dimensionarea si repartizarea cheltuielilor publice;
Raspuns 11:Informatiile solicitate se gasesc in situatiile financiare solicitate mai sus

Intrebare 12: Litigii nerezolvate (vedeti attach);

Raspuns 12:UAT Comuna Cobia nu are litigii in derulare.

Intrebare 13: Situatia privind serviciul datoriei publice locale conform Anexei 1.4.a a Hotararii
nr. 9 din 10 ianuarie 2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de
Autorizare a Imprumuturilor Locale cu modificarile si completarile ulterioare (vedeti attach);
Raspuns 13:Va atasam anexa 1.4-situatia privind serviciul datoriei publice locale, incluzand
creditul solicitat.UAT Comuna Cobia nu are credite in derulare;
Intrebare 14: Copii ale obligatiilor de plata curente ale autoritatii administratiei publice locale,
rezultate din acorduri si contracte de imprumut si garantare interne si externe (si grafice de
rambursare);
Raspuns 14: UAT Comuna Cobia nu are credite sau garantii emise in derulare.
Intrebare 15: Calculul Gradului de lndatorare (vedeti attach);

Raspuns 15: Va atasam anexa 1.3-calculul gradului de indatorare, incluzand si creditul solicitat
Intrebare 16: Documentul de validare a Consiliului Local ;

Raspuns 16: Documentul solicitat va fi pus la dispozitia ofertantului castigator

Intrebare 17: Actele de identitate ale reprezentantilor APL — copie cu semnatura pe verso;
Raspuns 17:Nu se pot furniza aceste informatii deoarece sunt date cu caracter personal,
conform GDPR. Se vor pune la dispozitie ofertantului castigator.

Intrebare 18: Dispozitia de numire a Directorului economic;
Raspuns 18: Documentul solicitat va fi pus la dispozitia ofertantului castigator

Intrebare 19: Validarea in functie a domnului Primar;
Raspuns 19: Documentul solicitat va fi pus la dispozitia ofertantului castigator

Intrebare 20: Adresa emisa de DJFP din care sa reiasa ca primaria nu este inregistrata in
Registrul Local al Situatiilor de Criza Financiara al Unitatilor Administrativ Teritoriale,
respectiv in Registrul Local al Situatiilor de Insolventa.
Raspuns 20: UAT Comuna Cobia nu are plati restante si arierate la data de 31.08.2022
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Intrebare 21: Declaratia reprezentantilor AAPL referitoare la Situatia veniturilor totale pe
locuitor, comparativ cu perioada similara a anului precedent (septembrie 2022 comparativ cu
septembrie 2021);

Raspuns 21: Va atasam situatia solicitata . Se ataseaza fisier denumit Declaratie venituri totale
pe locuitor
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