Intrebare 1.

Exista un BVC pe intreaga perioada de creditare avuta in considerare?

Raspuns 1: Autoritatea contractanta are intocmit un Buget de Venituri si Cheltuieli multiannual
pana in anul 2022, intocmit conform solicitarilor Ministerului Finantelor Publice - atasat
Intrebare 2: Proiectul de BVC pe anul 2019 - la ce capitol au fost cuprinse dobanzile de achitat
pe anul 2019, afferent creditului solicitat ?
Raspuns 2: Dobanzile de achitat pe anul 2019 nu sunt cuprinse in proiectul Bugetului de
Venituri si Cheltuieli. La aprobarea BVC pe anul 2019 se va constitui un fond de rezerva (care
poate fi de pana la 5 % din total cheltuieli planificate), care va fi utilizat pentru plata dobanzilor,
in baza unei hotarari a consiliului local, la data la care aceste sume vor fi cunoscute, dupa
semnarea contractului de creditare și stabilirea esalonarii tragerilor.
Intrebare 3: Proiectul de BVC pe anul 2019 – valoarea veniturilor totale este egala cu valoarea
cheltuielilor totale, respectiv 16.054.000 lei?
Raspuns 3: Autoritatea contractanta confirma ca proiectul de buget a fost intocmit echilibrat,
valoarea veniturilor fiind aceeasi cu valoarea cheltuielilor, respectiv 16.054.000 lei.
Intrebare 4: Proiectul de BVC pe anul 2019 a fost aprobat? avand in vedere ca Bugetul de Stat
pe 2019 a fostaprobat.
Raspuns 4: Intrucat bugetul de stat a intrat in vigoare in 18.03.2019, Bugetul de Venituri si
Cheltuieli al autoritatii contractante se va aproba in data de 29 martie 2019, numai dupa
comunicarea oficiala de catre Consiliul județean Satu Mare a sumelor defalcate din TVA pentru
echilibrarea bugetelor locale și de Direcția Judeteana a Finantelor Publice a sumelor defalcate
din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor.
Intrebare 5: Valoarea comisionului de 400 lei este aferenta taxelor AEGRM?
Raspuns 5: Autoritatea contractanta confirma ca valoarea de 400 lei este aferenta doar taxelor
AEGRM
Intrebare 6:

Copie dupa Avizul Comisiei de specialitate nr. 1230 din 30.01.2019

Raspuns 6: Va rog sa gasiti atasat documentul solicitat.
Intrebare 7: Semnare documente din attach.
Raspuns 7: Va rog sa gasiti atasate documentele solicitate

