Urmare a solicitarii de clarificari primite, va rog sa gasiti mai jos raspunsurile autoritatii
contractante:
Intrebare 1.
Primaria Vetis garanteaza imprumuturile entitatilor la care detine participatii ?
Rugam transmitere pozitie cu privire la acest aspect?
Raspuns 1: Primaria Vetis nu garanteaza imprumuturile entitatilor la care UAT-ul detine
participatii,
Intrebare 2: Rugam comunicati pozitia privind posibilitatea acceptarii gajului pe conturi curente
deschise la EximBank SA, in caz afirmativ, anterior semnarii contractului de credit, se va
prezenta un amendament la HCL 7/2019 privind constituirea gajului.
Raspuns 2: Desi conform art 63. Alin (1) din legea 273/2006, “Imprumuturile contractate de
UAT-uri pot fi garantate de catre acestea prin veniturile propri prevazute la art 5. alin (1) lit. a”,
UAT Vetis este de acord cu acceptarea suplimentara a gajului pe conturi curente deschise la
Exim Bank SA in cazul in care oferta Exim Bank va fi desemnata castigatoare. In acest caz, UAT
Vetis este de acord cu prezentarea inainte de semnarea contractului de credit a unui
amendament la HCL 7/20019 privind constituirea gajului,
Intrebare 3: Explicatii privind scaderea veniturilor proprii in perioada 2016 la 2018.
Raspuns 3: Scăderea veniturilor proprii s-a datorat scăderii veniturilor din cotele defalcate din
impozitul pe venit. În anul 2016 din aceste cote s-a încasat suplimentar, în mod excepțional, o
sumă de 6.756 MRON datorită recuperării unor restanțe din anii anteriori ale unor companii la
plata imozitelor pe salarii. În anul 2017 s-a revenit la un venit apropiat mediilor ultimilor ani. În
anul 2018 a intervenit scăderea impozitului pe venit de la 16 % la 10 %, care a diminuat
simțitor, cu peste 35 % veniturile din cotele defalcate, care s-a compensate doar parțial în legea
bugetului pe anul 2018 din transferuri din TVA de la bugetul central.
Veniturile din cotele defalcate din impozitul pe venit aferente anului 2019 sunt mai mari
față de cele aferente anului 2018 datorită creșterii începând cu anul 2019 a cotei din impozitul
pe venit încasat la nivelul unității administrative-teritoriale de la 43 % în anul 2018 la 60 % în
anul 2019.
Intrebare 4: In 2017, 2018, cheltuielile totale au fost mai mari decat veniturile totale. Rugam
explicatii si corelare cu explicatia primita anterior de la Dvs. in care specificati ca “BVC-ul se
întocmește obligatoriu echilibrat ; veniturile sunt egale cu cheltuielile cuprinse în BVC”.
Raspuns 4: Bugetul de Venituri si Cheltuieli se elaborează doar în condiții de echilibru între
venituri și cheltuieli. Bugetul anilor 2016 și 2017 s-a închis la 31 decembrie cu excedente
bugetare, aceste sume putându-se utiliza în anul următor la finanțarea unor cheltuieli prevăzute
în legea finanțelor publice locale, în principal la investițiile în continuare. Astfel, la începutul
anului 2017 comuna Vetiș a dispus de un excedent de 4.8 MRON, iar la începutul anului 2018 de
un excedent de 3.5 MRON, sume care au fost utilizate la capitolul de cheltuieli, peste veniturile
bugetului local aferente anului în curs.
Intrebare 5: Ce reprezinta suma de 2.978.223 RON prevazuta in 2018 la Decontari privind
incheierea executiei bugetului de stat din anul curent ?

Raspuns 5: Suma de 2.9 MRON reprezintă valoarea totală a cheltuielilor de personal ale
instituțiilor de învățământ subordonate din comună, cheltuieli care până în anul 2017 inclusiv
au fost cuprinse în bugetele locale, sursa asigurându-se de la bugetul central, iar începând cu
anul 2018 au fost preluate de Ministerul Învățământului prin Inspectoratul Școlar. Din
cumularea în bugetul consolidat al comunei a bugetelor de venituri si cheltuieli ale celor două
școli subordonate, s-a scăzut această sumă, ea nefiind parte a cheltuielilor bugetului local.
Intrebare 6: Reiteram solicitarea de prezentare a doc. Copie dupa Avizul Comisiei de specialitate
nr. 1230 din 30.01.2019 (mentionat la aliniatul 3 al HOTĂRÂREA nr. 7/2019 privind aprobarea
contractării unei finanţări rambursabile interne pentru realizarea unor investiții publice).
Raspuns 6: Documentul a fost incarcat pe site, in aceeasi locatie cu restul documentelor.

