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Către:

De la: UAT ORAȘ BALȘ

Referitor la : Solicitări de clarificări - Anunţul nr ADV1198863/23.02.2021 privindcontractarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de 6.500.000
lei, pentru asigurarea finanțării unor obiective de investiții de intereslocal

În atenţia:

Întrebare 1 înregistrată la UAT Orașul Balș cu nr. 4464 din data de 23.02.2021:Documentaţia de atribuire (va rugăm să atașați formularele înformat editabil şi graficul estimativ de rambursare).

Răspuns 1: Vă transmitem Documentaţia de atribuire în format editabil și graficul estimativde rambursare ataşate.

Întrebare 2: Înregistrată la UAT Orașul Balș cu nr. 4464 din data de 23.02.2021,Informatii despre proiectele de investiţii ce urmeazăafi finanţatedin credit, respectiv:Nr.crt|Denumire proiect|Valoare Valoare Executant|Data Status Statultotala finantata lucrari estimata realizare realizaredin credit pentru fizic (%) valoric
finalizare (Lei)

In cazul in care proiectele beneficiaza de finantare europeana, va rog sa precizati si sa ne„transmiteti contractele de finantare, acte aditionale+ultimul raport de progres.

Răspuns 2: Regăsiți informaţiile solicitate conform tabel transmis.Proiectele beneficiază de finanţare europeană prin Programul Operaţional Regional 2014-2020. Vă transmitem scanat Contractele de finanțate şi Actele adiționale aferente acestora.
l



Intrebare 3: Înregistrată la UAT Orașul Balș cu nr. 4465 din data de 23.02.2021.Va rog sa
ne transmiteti si situatiile financiare la 31.12.2020:

- bilant incheiat - anexa nr.1;

- contulde rezultat patrimonial - anexa 2;

- Situatia fluxurilor de trezorerie - anexele 3 si 4;

- contul de executie al bugetului local - Venituri - anexa nr. 12;

- contul de executie al bugetului local - Cheltuieli - anexa nr. 13;

- contul de executie a bugetului local - detalierea cheltuielilor (pe
titluri) - anexa 7 (centralizator);

- plati restante - anexa nr.30;

Răspuns 3: Vă transmitem documentele solicitate.

Intrebare 4: Înregistrată la UAT Orașul Balș cu nr. 4476 din data de 24.02.2021.Va transmit
atasat si acordul CRC pe care va rog sa ni-l returnati
semnat.

Răspuns 4: Vă transmitem acordul CRC scanat.
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