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Răspuns la solicitarea de clarificări nr. 53724 /11.10.2017 

privind procedura de achiziție publică de servicii de acordare credit în valoare de maxim 

60.341.185 lei, în vederea finanțării obiectivelor de investiții de interes local 
 

Solicitare: Având în vedere anunțul referitor la Procedura de Contractare de credit bancar în valoare 

de maxim 60.341.185 lei, în vederea finanțării obiectivelor de investiții de interes local, vă rugăm să 

ne transmiteți următoarele documente/clarificări: 

 

1. Prezentare HCL 106/26.09.2017 privind obiectivele de investiții care urmează sa fie finanțate 

din credit 

Răspuns: Documentul solicitat va fi publicat ca anexă la prezentul răspuns de clarificări. 

2. Pentru comparabilitatea ofertelor, va rugam sa confirmați valoarea ROBOR6M din data de 

06.10.2017 (data publicării in SEAP a anunțului de participare), respectiv 1,87% 

Răspuns: Valoarea ROBOR6M utilizată pentru calculul Ratei Interne de Rentabilitate este cea 

publicată de BNR în data de 06.10.2017, respectiv 1,87%. 

 

3. Va rugam sa ne comunicați calendarul procedurii (zz/ll/aaaa) 

Răspuns: Autoritatea contractantă reiterează prevederile Fișei de date, capitolul V.3) Alte 

informații, litera A, punctul g), potrivit cărora: 

“g) […] Perioada cuprinsă între data transmiterii Invitației de participare la Etapa a II-a și 

data stabilită pentru derularea negocierilor va fi de cel puțin 7 (șapte) zile calendaristice.”,  

precum și prevederile literei B, punctele a), b) și c) de la același capitol, potrivit cărora: 

“a) La data și ora stabilită în Invitația de participare la Etapa a II-a va avea loc negocierea 

ofertelor financiare cu ofertanții ale căror oferte au fost declarate admisibile”,  

”b) Autoritatea contractantă va derula negocieri cu fiecare ofertant în parte. […]”, respectiv 

“c) În funcție de rezultatele obținute în urma derulării procedurii descrise la punctul anterior, 

Comisia poate decide desfășurarea unei runde suplimentare de negociere sau acordarea unui 

termen suplimentar ofertantului pentru transmiterea ofertei sale finale.” 

4. In Anexa 1 a Formularului 3 se solicita menționarea altor costuri si comisioane percepute de 

către bancă. Va rugam sa precizați daca, in calculul costului total al finanțării se vor lua in 

calcul comisioanele aferente contului curent. 

Răspuns:  Ofertantul are obligația de a detalia, in Anexa 1 la Formularul 3, toate costurile 

(comisioanele) aferente operațiunilor realizate cu derularea creditului bancar. 

5. Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea contractării unui împrumut bancar intern, 

conform legislației in vigoare 

Răspuns: Documentul solicitat este HCL 106/2017, menționat și la punctul 1 din solicitarea 

de clarificări.   

6. Documentația tehnico-economică a investiției pentru realizarea căreia se solicita 

împrumutul, aprobata conform legislației in vigoare care va trebui sa cuprindă cel puțin 

următoarele: 
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a. Lista cheltuielilor pentru investiția programata cuprinse in bugetele aprobate si 

rectificate; 

b. Date privind programarea si valoarea investiției: data începerii, data programata 

pentru punerea in funcțiune, valoarea totala a obiectivului de investiții stabilita 

odată cu aprobarea documentațiilor tehnico-economice si actualizata conform 

evoluției ulterioare a preturilor 

c. Valoarea lucrărilor executate si decontate (in cazul finalizării/continuării obiectivelor 

de investiții începute), valoarea din programul pe anul in curs si valoarea rămasa de 

executat in anii următori, durata de realizare aprobata/estimata, graficul de 

finanțare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuție; 

d. Date  privind sursele de finanțare a investiției: surse proprii, credite, fonduri speciale, 

bugetul de stat, surse defalcate pe cheltuieli efectuate, cheltuieli preliminate, 

propuneri si estimări pentru anul viitor; 

e. contractul de execuție a investiției, pentru investițiile noi si partea de investiție 

rămasa de executat. 

Răspuns: Datorită complexității documentului solicitat, acesta va putea fi pus la dispoziția 

ofertantului declarat câștigător. În vederea facilitării punerii la dispoziție a informațiilor 

esențiale pentru întocmirea ofertei, vă rugăm ca în măsura posibilităților să esențializați 

informațiile necesare. 

 

7. Dările de seama pentru 31.12.2015 si 31.12.2016; 30.06.2016 si 30.06.2017 care sa cuprindă 

cel puțin: Bilanț, Contul de execuție pe venituri si cheltuieli, situația arieratelor si a plaților 

restante. 

Răspuns: Parte din documentele solicitate au fost publicate ca anexă la o solicitare 

anterioara de clarificări, celelalte sunt publicate ca anexă la prezentul răspuns. 

8. Bugetul local previzionat pe toata perioada de creditare, conform formular atașat. 

Răspuns: Datorită complexității documentului solicitat, acesta va putea fi pus la dispoziția 

ofertantului declarat câștigător. 

 

9. Lista de investiții pe anul curent, reprezentând identificarea nevoilor de investiții de capital 

in utilitățile comunității care necesita sau vor necesita in anul curent contribuții de la 

bugetul local. 

Răspuns: Documentele solicitate au fost publicate ca anexă la o solicitare anterioara de 

clarificări. 

 

10. Detalierea cheltuielilor totale, conform clasificației economice. 

Răspuns: Documentele solicitate vor fi publicate ca anexă la prezentul răspuns de clarificări. 

 

11. Date si informații referitoare la structura propriilor surse de venit, structura si valoarea 

impozitelor, dimensionarea si repartizarea cheltuielilor publice, litigii nerezolvate. 

Răspuns: Datorită complexității documentului solicitat, acesta va putea fi pus la dispoziția 

ofertantului declarat câștigător. 
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12. Declarația reprezentanților AAPL referitoare la Situația veniturilor totale pe locuitor, 

comparativ cu perioada similara a anului precedent. 

Răspuns: Anexam la prezentul răspuns de clarificări, Situația indicatorilor cu privire la 

execuția bugetelor locale (trim. III 2016, final an 2016, trim. II 2017). 

 

13. Situația privind serviciul datoriei publice locale (Anexa 2a) si Calculul Gradului de Îndatorare 

(Anexa 2b), date prezentate pentru obținerea avizului Comisiei de Autorizare a 

împrumuturilor conform prevederilor Hotărârii 9/10.01.2007, privind constituirea, 

componenta si funcționarea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale, cu modificările 

si completările ulterioare. 

Răspuns: Documentele solicitate au fost publicate ca anexă la o solicitare anterioară de 

clarificări. Solicitarea privind obținerea avizului Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor 

Locale va fi depusă de municipiul Mangalia după desemnarea ofertantului câștigător în 

cadrul prezentei proceduri. 

 

14. Copii ale obligațiilor de plata curente ale autorității administrației publice locale, rezultate 

din acorduri si contracte de împrumut si garantare interne si externe, sau declarație pe 

proprie răspundere a reprezentanților legal ai AAPL asupra veniturilor si datoriilor curente in 

valuta. 

Răspuns: Va rugam sa consultați Registrul datoriei publice, publicat ca anexă la o solicitare 

anterioară de clarificare. 

Primăria Municipiului Mangalia nu realizează venituri in valuta. 

15. Nivelul arieratelor si masurile luate de AAPL in vederea respectării OUG 47/2012 

Răspuns: Municipiul Mangalia a încheiat anul 2016 fără a înregistra arierate iar plătile 

restante sunt evidențiate separat în bugetul de venituri și cheltuieli coloana 2 “Prevederi 

anuale: din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante”, documente publicate 

ca anexă la solicitare anterioară de clarificări. 

 

16. Aprobarea autorității deliberative (consiliul local) si avizul consultativ al comitetului pentru 

situații de criza financiara – pentru AAPL aflate in criza financiara (pre sau post insolventa) 

Răspuns: La data prezentei, Municipiul Mangalia nu se află înscrisă în Registrul insolvenței și 

Registrul situațiilor de criză financiara. 

 

17. Acordul de consultare la CRC. 

Răspuns: Documentul a fost transmis băncii solicitante. 

 

18. Adresa privind situația litigiilor si cuantumul sumelor datorate. 

Răspuns: Municipiul Mangalia este parte în multe litigii exemple: Legea 10/2001, Legea 

18/1991, anulare acte administrative, uzucapiune, servitute, acțiuni în constatare, evacuare, 

etc. de aceea vă rugăm să precizați la care litigii faceți referire. 

 

19. Sentința civila de numire a primarului Municipiului Mangalia. 

Răspuns: Documentul solicitat va fi publicat ca anexă la prezentul răspuns de clarificări. 
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20. Certificat de înregistrare a Municipiului Mangalia 

Răspuns: Codul de identificare al Municipiului Mangalia este 4515255, documentul solicitat 

va fi pus la dispoziția ofertantului câștigător. 

 

21. Certificat de atestare fiscala care atesta lipsa datoriilor la bugetul general consolidat. 

Răspuns: Documentul solicitat va fi publicat ca anexă la prezentul răspuns de clarificări. 

 

22. Clarificări legate de destinația creditului, respectiv daca acesta se solicita pentru 

implementarea unor proiecte cu accesare fonduri europene. 

Răspuns: Proiectele de investiții care vor fi finanțate din sumele împrumutate sunt 

prevăzute în Hotărârea Consiliului Local nr. 106/2017, reprezintă priorități ale comunității 

locale si nu fac parte în prezent din programele finanțate cu fonduri europene.  

 

23. Va rugam sa analizați posibilitatea prelungirii termenului de depunere a ofertei preliminare 

si a documentației de calificare pana la data de 15.11.2017. 

Răspuns: Conform anunțului publicat pe SEAP nr. 126537 din 6.10.2017, Autoritatea 

contractantă a stabilit ca termenul de depunere a ofertelor este 8.11.2017.  

 

 

Municipiul Mangalia 

Direcția Economică  

Fotin Diana  

 

 

 

 

 


