
Răspuns la solicitarea de clarificări din  

17 ianuarie 2023 

 

Referitor la procedura de selecție de oferte pentru contractarea unor credite în valoare de: 

1. Lot 1: maxim 11.265.200,99 eur; 

2. Lot 2: maxim 3.651.856,36 eur 

Va rugam să ne transmiteți următoarele informații: 

Întrebare 1:  

Pentru proiectul de investiții “Modernizare sistem de iluminat public in cartierul Valea Frumoasei, Str. Mihail 

Kogălniceanu, Str. Mircea cel Mare, Str. Sava Henția și extindere sistem de iluminat public pe Str. 

Fântânele, din Mun. Sebeș”, valoarea totala, conform Actului Adițional nr. 2 încheiat cu Autoritatea de 

Management este de 2.799.151,79 lei. Conform situației prezentate si de asemenea conform HCL de 

aprobare a indicatorilor tehnico-economici valoarea totala a proiectului de investiții este de 2.198.348,72 

lei. Va rugam sa clarificați aceasta neconcordanta si de asemenea sa ne transmiteți HCL de actualizare a 

indicatorilor tehnico economici cu valoarea prevăzută în actul adițional mai sus menționat, respectiv 

2.799.151,79 lei.  

 

Răspuns: Informațiile solicitate pot fi accesate la adresa https://www.primariasebes.ro/wp-

content/uploads/2022/11/hcl-300.pdf 

 

Întrebare 2:  

Referitor la situația proiectelor de investiții care beneficiază de fonduri europene, am sesizat ca pentru 

cheltuielile ramase de efectuat sunt valori in care au fost incluse sumele decontate din valoarea eligibila 

(conform CR). Va transmitem cu titlu de exemplu, sumele prevăzute pentru proiectul de investiții 

“Construire Liceu Tehnologic Sebeș” 

 

Din calculele efectuate, rezulta faptul ca sumele ramase de achitat sunt 24.362.284,13 lei. Va rugam sa 

clarificați aceasta situație. 

Răspuns: Sumele corespunzătoare coloanei denumite „Cheltuieli ramase de efectuat” reprezintă 

contribuția proprie (coloana denumita „Cofinanțare eligibila beneficiar inclusiv TVA) + valoare neeligibila 

(coloana denumita „Valoare neeligibila inclusiv TVA aferenta acesteia) + actualizare deviz-cheltuieli 

efectuate din valoarea neeligibilă (coloana denumita „Cheltuieli efectuate/neeligibil, din care/plătite). 

Cheltuielile ramase de efectuat nu sunt calculate pentru întreaga valoare a contractului ci numai pentru 

contribuția proprie si valoarea neeligibila care determina valoarea alocata din împrumut. 
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