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Nr. 333 din 17.01.2023 
 

RĂSPUNS LA SOLICITARE DE CLARIFICĂRI/DOCUMENTAȚII 3 

privind achiziționarea de 

„Servicii de acordare credit bancar in valoare de pana la 4.000.000 lei” 

publicată în SEAP - nr. anunt: ADV1338451 și 

pe site-ul e-comune.ro/primaria-boldur-tm 

 

 Ca urmare a solicitării de clarificări/documentații din partea unui posibil ofertant la procedura privind 

„Servicii de acordare credit bancar in valoare de pana la 4.000.000 lei” vă comunicăm următoarele: 

 

Solicitare 1:  

Situatii financiare ( nu le-am gasit in setul de documente primit) 

• contul de rezultat patrimonial – anexa 2 la 31.12.2021. 

• contul de executie a bugetului local - Cheltuieli – anexa 7 detaliata pe codul 61.02 „Ordine publica si 

siguranta nationala” la 30.09.2022. 

• contul de executie a bugetului local - Cheltuieli – anexa 7 centralizata pe titluri de cheltuieli ( codul 

50.02 sau 49.02) la 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 si 30.09.2022. 

 

Răspuns solicitare 1: 

Documentele solicitate au fost încărcate pe pagina web a autorității contractante https://e-

comune.ro/primaria-boldur-tm la link-ul următor: 

https://e-comune.ro/primaria-boldur-tm/stiri/anunt-servicii-de-acordare-credit-bancar-in-valoare-de-

pana-la-4000000-lei_651 

 

Solicitare 2:  

Justificare inregistrare sume restante in Centrala Riscului de Credit 

Va rugam sa ne transmiteti care este justificarea pentru care au existat intarzierile de mai jos la plata 

Leasingului contractat in 23.07.2021 si care este institutia de la care a fost contractat leasingul: 

- inregistrare de tip B (intarziere la plata de maxim 30 zile): 640 lei in 02.2022. 

- inregistrare de tip C (intarziere la plata de maxim 60 zile): 1,535 lei in 03.2022. 

- inregistrare de tip B (intarziere la plata de maxim 30 zile): 304 lei in 10.2022. 

 

Răspuns solicitare 2: 

 Comuna Boldur are în derulare un contract de leasing financiar încheiat la 22.07.2021 cu RCI Leasing 

Romania IFN SA (Finanțator) / RCI Broker de Asigurare SRL (Broker) pentru o perioadă de 60 luni. 

 Întârzierile de plată la ratele lunilor 02.2022 și 03.2022 - datorate situației existente la fiecare început de 

an prin întârzierea aprobării bugetului local. 

 Întârzierea de plată la rata lunii 10.2022 - a intervenit o eroare de procesare în cadrul trezoreriei. 
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