
Răspuns la solicitarea de clarificări nr. 731/20.05.2019

privind procedura de achiziție publică de servicii de acordare credit bancar în valoare de maximum
15.656.464 lei

1. Va rugam sa ne puneți la dispoziție următoarele:

a) Bugetul local pe anul 2019;
b) Lista de investiții pe anul 2019;
c) Registrul datoriei publice locale / de garanții;
d) Acordul de consultare la Centrala Riscului Bancar (atașat);
e) HCL 107/27.03.2019.

Răspuns:  Documentele solicitate se regăsesc atașate ca anexă la prezentul răspuns pentru solicitarea de
clarificări, cu precizarea că documentul de la punctul d) Acordul de consultare la Centrala Riscului Bancar a
fost transmis operatorului economic solicitant.

Pentru punctele a), b) și e) vă rugam sa consultați documentele H.C.L. 119 din 05.04.2019, privind aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli  al Consiliului local al Municipiului Reșița pe anul 2019 ,  și H.C.L. 107 din
27.03.2019,  privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 509 / 2018 privind aprobarea
contractării  unei  finanțări  rambursabile  interne  în  valoare  de  maxim 30.986.856 lei,  publicate  pe  site-ul
primăriei Municipiului Reșița, la adresa:
http://www.primaria-resita.ro/portal/cs/resita/portal.nsf/AllByUNID/hotarari-consiliul-local-00003892?OpenDocument

Pentru punctul c) documentul: Registrul datoriei publice locale / de garanții este disponibil la adresa:

http://www.primaria-resita.ro/portal/cs/resita/portal.nsf/AllByUNID/F398BCC1CC4D4450C225840100404B23/$FILE/
Datoria%20publica%2030%20aprilie%202019.pdf 

2. Pentru proiectele ce urmează a fi finanțate din credit, va rugam sa ne furnizați următoarele 
informații/documente:

 Contractul de finanțare (inclusiv toate actele adiționale),
 Ultimul raport de progres depus
 Grad de realizare financiar si fizic al proiectului
 Grant încasat
 Grant in curs de încasare
 Prefinantare încasata, din care utilizata
 Graficul de rambursare/plata
 Ce mecanisme intenționează sa folosească pentru implementare:

o Mecanism de plata
o Mecanism de rambursare

 Sursele de finanțare ale proiectului:
o Grant
o Credit bancar
o Prefinantare
o Surse proprii

http://www.primaria-resita.ro/portal/cs/resita/portal.nsf/AllByUNID/F398BCC1CC4D4450C225840100404B23/$FILE/Datoria%20publica%2030%20aprilie%202019.pdf
http://www.primaria-resita.ro/portal/cs/resita/portal.nsf/AllByUNID/F398BCC1CC4D4450C225840100404B23/$FILE/Datoria%20publica%2030%20aprilie%202019.pdf
http://www.primaria-resita.ro/portal/cs/resita/portal.nsf/AllByUNID/hotarari-consiliul-local-00003892?OpenDocument


 Valori plăți efectuate, din care:
o Prefinantare
o Grant
o Buget local
o Alte surse

 Stadiu achiziții proiect:
o Au fost demarate/finalizate procedurile de achiziții proiect
o Care sunt câștigătorii licitațiilor si valoarea contractelor încheiate
o Valoarea plăților efectuate pe fiecare contract atribuit

Răspuns: Documentele solicitate vor fi puse la dispoziția operatorului economic desemnat câștigător al 
procedurii de achiziție publica.


