Urmare a solicitarii de clarificari primite, va rog sa gasiti mai jos raspunsurile autoritatii
contractante:
Intrebare 1: Va rog sa ne ajutati cu transmiterea bugetului pentru anul 2019 complet, ce am primit
de la dvs. Nu este in forma complete, lipseste sectiunea de cheltuieli generale
Raspuns 1: Regasiti atasat documentul completat cu sectiunea de cheltuieli generale.
Intrebare 2: Va rugam sa ne ajutati cu detalierea motivelor pentru care repetitive in mod lunar,
ati avut intarzieri in CRC pentru plata ratelor aferente Leasingului pentru achizitia unei masini de
salubritate.Acestea s-au intins pe intreaga perioada a anului nu doar pana la aprobarea noului
buget
Raspuns 2: Aceste intarzieri au aparut indeosebi ca urmare a 2 motive punctuale:
a) aprobarii cu intarziere a bugetului local, derivat din aprobarea tarzie a bugetului de stat, atat
in 2017(Martie) cat si in 2018(Februarie).
b) aparitiei aplicatiei de raportare a situatiilor financiare pentru institutii publice Forexebug in
01.07.2017, aplicatie care a generat multe intrebari si probleme referitoare la fluxul/situatiile
raportate, si mai ales disfunctionalitati si erori de raportare.
Intrebare 3: Va rugam sa ne ajutati cu raspunsul:in anul 2018 ati primit subventii de la bugetul
de stat, pentru ce au fost primite aceste subventii?sunt asteptate si pentru 2019? In anii 2016 si
2017 nu au fost primate aceste subventii
Raspuns 3:Majoritatea subventiilor primite(6,928,996 lei) au reprezentat sume aferente
Proiectelor pe Programul PNDL cum ar fi:
 Sistematizare verticala amenajare strazi si sistem de ape pluviale
11913803 lei finalizat in 2018;
 Extindere si supraetajare gradinita 2018-2019(finalizare estimata septembrie 2019) in
suma
de
1606034
lei
Da, sunt asteptate astfel de sume si in 2019 (total sume estimate PNDL 16,822,000 lei)
Intrebare 4: Deficitul bugetar din anii 2016 si 2017 din ce sume a fost acoperit?
Raspuns 4:Deficitul bugetar a fost acoperit din excedentul anilor anteriori, respectiv 2,712,713
lei pentru 2016 si 1,519,871 lei pentru 2017
Intrebare 5: Pentru 2019 ati previzionat o crestere bugetara cu venituri totale de 50 MRON.Ce sta
la baza acestor previziuni avand in vedere faptul ca anii trecuti aceste venituir nu au deposit 26
MRON
Raspuns 5:Cresterea a fost bazata pe subventiile care se estimeaza ca se vor incasa pentru acest
an din programul PNDL(16,822,000 lei) pentru proiecte cum ar fi Modernizare strazi.
Intrebare 6: Care este motivul pentru care gradul de indeplinire a bugetului realizat vs bugetul
previzionat este atat de scazut pe ultimii 3 ani

Raspuns 6:Gradul de realizare a bugetului comparativ cu previziunile a fost scazut datorita
inceperii cu intarziere a lucrarilor in urma atribuirii cu intarziere a licitatiilor de lucrari, generate
de contestatii.

