Răspuns la solicitarea de clarificări nr. 56369/23.10.2017
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

1 In ceea ce priveste arieratele, exista o strategie de diminuare a acestora? De unde provin aceste
arierate si in cat timp se estimeaza a li se diminua cuantumul, potrivit dispozitiilor legale?
Răspuns: Conform reglemetarilor legale, Primaria municipiului Mangalia aplica o strategie de
diminuare a arieratelor, raportat la veniturile realizate in cadrul bugetului local. Pe parcursul acestui
an, arieratele au provenit din preluarea de către Primărie a activității Adminitrație Domeniului Public
și Privat, precum și Serviciului Public de Asistență Socială, aflate anterior în subordinea Consiliului
Local Mangalia. Pe parcursul procedurilor de preluare a personalului și activelor celor două instituții
a existat o perioadă în care nu s-au putut efectua plăți, întrucât a fost necesară reverificarea tuturor
documentelor, conform legii. Totodată, plățile au fost întârziate și de adoptatea unei Hotărâri de
Consiliu Local, privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs. Sumele
inregistrate ca Plati restante la data de 31.12.2016, au fost aproape in intregime platite, in cursul
acestui an. A mai ramas o suma de aproximativ 800 mii lei care va fi achitata pana la data depunerii
dosarului la Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale.
2. Referitor la poprirea existenta pe conturile Municipiului Mangalia - in suma de 1.447.509,22 lei in
20.03.2017, instituita de Bej Stoica Constantin Gabriela Simona – se au in vedere alocari bugetare
pentru acoperirea acesteia?
Răspuns: Există un acord de eșalonare la plată a sumei pentru dosarul de executare din care mai
avem de achitat 354.591,39 lei.
3. Care este motivul gradului redus de realizare a veniturilor proprii?
Răspuns: Gradul redus de realizare a veniturilor a fost cauzat de diminuarea încasărilor din taxe și
impozite, generată de periclitarea mediul socio-economic local, prin închiderea unei unități de
producție confecții și, mai important decît atât, restrângerea activității Șantierului Naval Mangalia,
principala sursă de venit a bugetului local.

