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Nr. 5758       / 09.11.2022  
 

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

Intrebare 1: Avand in vedere raspunsul nr 5664/03.11.2022 pentru 
solicitarea de documente din procedura “Contractarea unei finantari 
rambursabile interne in valoare de 1.500.000 Iei, pentru asigurarea 
finantarii proiectelor de investitii de interes local”, va aducem la 
cunostinta ca documentele solicitate mai jos ne sunt necesare in acest 
moment al analizei, pentru a putea prezenta oferta noastra de 
creditare. De aceea, revenim cu rugamintea de a ne pune la dispozitie 
documentele urmatoare: 

• Copii ale autorizatiilor, avizelor si acordurilor prin care se atesta ca 
realizarea investitiei se va face conform prevederilor legale in vigoare; 

  
Raspuns 1: Investitia pentru care se solicita credit se va realiza cu 
respectarea prevederilor legale in vigoare. Atasam autorizatia de 
construire in copie.  
 
Intrebare 2: Documentul de validare a Consiliului Local 
  
Raspuns 2: Documentul este atasat in copie conform cu originalul. 
 
Intrebare 3: Actele de identitate ale reprezentantilor APL — copie cu 
semnatura pe verso; 
 
Raspuns 3: Documentele sunt atasate in copie conform cu originalul. 
 
Intrebare 4: Dispozitia de numire a Directorului economic 
 
Raspuns 4: Documentul este atasat in copie conform cu originalul. 
 
Intrebare 5: Validarea in functie a domnului Primar 
Raspuns 5: Documentul este atasat in copie conform cu originalul. 
 
Intrebare 6: Adresa emisa de DJFP din care sa reiasa ca primaria nu este 
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inregistrata in Registrul Local al Situatiilor de Criza Financiara al 
Unitatilor Administrativ Teritoriale, respectiv in Registrul Local al 
Situatiilor de Insolventa; 
 
Raspuns 6:Comuna Cobia nu este inregistrata in in Registrul Local al 
Situatiilor de Criza Financiara al Unitatilor Administrativ Teritoriale, 
respectiv in Registrul Local al Situatiilor de Insolventa, conform site-ului 
Ministerului de Finante. Va atasam linkul:Insolvență și criză - Acasa - MFP 
(gov.ro) 
        
 

 PRIMAR 
                  MARIN MANDA 

https://mfinante.gov.ro/insolventa-si-criza
https://mfinante.gov.ro/insolventa-si-criza
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 Urmare a solicitarii de clarificari primite, va rog sa gasiti mai jos raspunsul autoritatii 
contractante: 
 
 

Intrebare 1 Va rugam sa ne traansmiteti daca proiectul de investitii pentru care solicitati 
finantarea beneficiaza de Fonduri europene. Din documentatia transmisa nu am regasit aceasta 
informatie. 

Raspuns 1: Va atasam contractul de finantare si actele aditionale precum si HCL-ul de indicatori 
aferent proiectului pentru care s-a solicitat finantare. 
 
 
 
 
    PRIMAR 
                MARIN MANDA 
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 Urmare a solicitarii de clarificari primite, va rog sa gasiti mai jos raspunsul autoritatii 
contractante: 
 
Referitor la anuntul publicitar pentru contractarea unui credit de investitii in valoare de 1.500.000 
lei, va rugam sa ne transmiteti: 
  

Intrebare 1&2: Documentatia de atribuire si  Formularele in format word 

Raspuns 1&2: Va atasam cererea de oferta semnata impreuna  cu formularele si graficul de 
rambursare in format editabil 
 
 
Intrebare 3:Situatiile finaniciare la data de 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 si 30.06.2022 sau 
30.09.2022 (dupa caz), respectiv: 

• Bilant; 
• Situatia fluxurilor de trezorerie; 
• Anexa 12 venituri (total si defalcarea pe sectiunile de functionare si dezvoltare); 
• Anexa 13 cheltuieli; 
• Anexa 7 cheltuieli detaliate (centralizatorul defalcat pe sectiunile de functionare si 

dezvoltare); 
 
 Raspuns 3: Va atasam documentele solicitate 
 
Intrebare 4:Anexa 1.4 privind datoria publica locala (daca este cazul); 
 
Raspuns 4: Va atasam anexa 1.4-situatia serviciului datoriei publice, incluzand creditul solicitat. 
UAT Comuna Cobia nu are credite in derulare. 
 
Intrebare 5:Registrul datoriei publice locale (daca este cazul); 
 
Raspuns 5: Nu este cazul. UAT Comuna Cobia nu are credite in derulare. 
 
Intrebare 6: HCL de contractare si garantare al creditului de investitii pentru care solicitati 
finantare 
 
Raspuns 6: Va atasam documentul solicitat 
 
    PRIMAR 
                  MARIN MANDA 
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