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___ 
Prezentul document, documentele atașate acestuia și implicit informațiile cuprinse în acestea conțin date confidențiale și cu caracter personal și sunt 

protejate de prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, precum si de legislația română în vigoare.  

Documentele și/sau informațiile sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să le 
primească și nu pot fi folosite în alt scop decât cel pentru care sunt furnizate. Transferul/reproducerea sau divulgarea acestora către terți este strict 

interzisă, fiind posibilă fără aprobări prealabile doar în baza unui temei legal bine justificat. 

Dacă ați primit aceste documente și/sau informații în mod eronat vă solicităm ștergerea/distrugerea sau restituirea lor către titularul de drept.  
 

 

 

Nr 95634 din 18.04.2022 

 

 

OPERATORII ECONOMICI 

interesați de participarea la procedura de achiziție publică având ca obiect 

CONTRACTAREA UNEI FINANTARI RAMBURSABILE INTERNE IN VALOARE DE 

10.000.000 LEI, PENTRU ASIGURAREA FINANTARII PROIECTELOR DE INVESTITII 

DE INTERES LOCAL 

 

 Urmare a solicitarii de clarificari primite, va rog sa gasiti mai jos raspunsul autoritatii contractante: 

 

   Intrebare 1: Va rog sa acceptati ca plata dobanzii sa se realizeze in prima zi lucratoare 

a lunii curente pentru luna anterioara. 

 Raspuns 1: Autoritatea contractanta este de acord cu aceasta solicitare 

  

 Intrebare 2: Avand in vedere volumul mare al documentelor: Certificat constatator si    

 Autorizatie de functionare emisa de  BNR, va rugam sa acceptati depunerea on-line (pana la 

data limita de prezentare a ofertei 16.05.2022 ora 11.00) a acestora. 

 

 Raspuns 2: Autoritatea contractanta este de acord cu aceasta solicitare 

 

 Intrebare 3: Informatii depre proiectele propuse a se finanta din credit (conform tabel 

atasat). 

 

  Raspuns 3: Va atasam tabelul completat cu informatiile solicitate  

Intrebare 4: De asemenea va rog sa clarificati marja maxima pentru dobanda estimata: 

in cererea de oferta se mentioneaza marja 4%, iar in graficul de rambursare 2.5%. 

  

 Raspuns 4: Marja maxima pentru dobanda estimata este 2.5%, conform graficului de rambursare 

 

 

 

     
PRIMAR 

Marian IVAN 
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