
 Parlamentul  României 

 
 
 

 
 
 

 
Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului  
 
Bucureşti, nr. 4c-7/459  
20.12.2021 
 

 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 
 

Bucureşti, nr. 4c-2/901 
20.12.2021 

 
PLx 411/2021 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de  Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.83/2021 pentru unele măsuri 
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amenajarea teritoriului, pentru dezbatere pe fond, cu adresa nr. PLx.411 din 4 
octombrie 2021.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 

 

 
PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 

Simona BUCURA - OPRESCU Bogdan - Iulian HUŢUCĂ 
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RAPORT COMUN 

 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea 
unor împrumuturi din Trezoreria Statului 

 
  În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 117 alin. (3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 

pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului, au fost sesizate, prin adresa nr. PLx.411 din 4 octombrie 2021, spre 

dezbatere pe fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul privind aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare 

privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului. 

 Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 

92, alin(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 

ședința din 27 septembrie 2021, ca urmare a depășirii termenului de adoptare, 

potrivit art.115, alin. (5) din Constituţia României, republicată. 

 La dezbaterea proiectului de lege s-a avut în vedere avizul favorabil al 

Consiliului Legislativ. 

 
 

Parlamentul  României 

 
 

 
 
 



Proiectul de lege supus dezbaterii, are ca obiect de reglementare stabilirea 

unor măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din veniturile din 

privatizare înregistrate în contul general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 

630.000 mii lei, pentru unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale. 

Potrivit prevederilor art. 62, art. 64 şi art. 131 alin.(1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 

examinarea proiectului de Lege a avut loc în şedinţă comună. 

 Membrii celor două comisii au examinat proiectul de Lege, în ședință comună 

cu prezenţă fizică şi online din data de 20 decembrie 2021. La şedinţa Comisiilor, 

deputații și-au înregistrat prezența, conform listelor de prezență. 

  La dezbaterea proiectului de Lege a participat, în calitate de invitat, doamna 

Diana Moldovan, ditrector în cadrul Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice şi 

Administraţiei. 

 În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor 

două comisii au hotărât, cu  majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaților un raport de  adoptare a  proiectului de Lege privind aprobarea unor 

măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului, 

cu amendamente admise prezentate în anexă. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 
PREŞEDINTE, 

Simona BUCURA – OPRESCU 
 
 

PREŞEDINTE, 
Bogdan - Iulian HUŢUCĂ 
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Dumitru FULCUŞ 

 
 
 
 
Şef serviciu, 
Nicoleta Toma 

SECRETAR, 
Iulius – Marian FIRCZAK 

 
 
 
 

Şef serviciu, 
Giorgiana Ene 

 
Expert parlamentar, 

Laura Elena Gheorghe 
 
 



Anexa nr. 1 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
În urma examinării, Comisiile propun adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 

Nr. 

crt. 

Text OUG nr.83/2021 Text adoptat de Senat Amendamente propuse/Autori Motivarea 
amendamentelor 

propuse  

0 1 2 3 4 

1.   Titlul Legii 

LEGE  

privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului 

nr.83/2021 pentru unele măsuri 
fiscal-bugetare privind 

acordarea unor împrumuturi 
din trezoreria Statului 

Nemodificat  

2.   Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.83 din 28 iulie 
2021 pentru unele măsuri fiscal-
bugetare privind acordarea unor 
împrumuturi din Trezoreria 
Statului publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 

Art.I – Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.83 din 28 
iulie 2021 pentru unele măsuri 
fiscal-bugetare privind acordarea 
unor împrumuturi din Trezoreria 
Statului publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.752 din 2 august 2021. 

Conform 
normelor de 
tehnică 
legislativă. 



nr.752 din 2 august 2021. 

3.  Titlul Ordonanței 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ 

pentru unele măsuri fiscal-
bugetare privind acordarea 

unor împrumuturi din 
trezoreria Statului 

   

4.  Art. 1 

(1) Începând cu data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă, prin derogare de la 
prevederile art. 61 alin. (1) din 
Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, precum şi ale art. 10 
din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 114/2018

 

 privind 
instituirea unor măsuri în 
domeniul investiţiilor publice şi a 

Nemodificat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://idrept.ro/00094597.htm�
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unor măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor 
acte normative şi prorogarea unor 
termene, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
unităţile/subdiviziunile 
administrativ-teritoriale pot 
solicita, inclusiv pentru 
asociaţiile de dezvoltare 
intercomunitară, de la Ministerul 
Finanţelor, în cursul anului 2021, 
contractarea de împrumuturi din 
venituri din privatizare, 
înregistrate în contul curent 
general al Trezoreriei Statului, în 
limita sumei de 630.000,00 mii 
lei, pentru: 

 

a) 

 

asigurarea prefinanţării şi/sau 
cofinanţării proiectelor finanţate 
din fonduri externe 
nerambursabile de la Uniunea 
Europeană şi de la donatori 
europeni în cadrul programelor 
interguvernamentale, inclusiv 
pentru cheltuielile neeligibile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



asociate proiectelor, în 
următoarele condiţii: 

(i) dobândă: ROBOR la 3 luni 
comunicată de Banca Naţională a 
României în ultima zi lucrătoare a 
lunii anterioare autorizării 
împrumutului, la care se adaugă o 
marjă în funcţie de scadenţa 
împrumuturilor; rata dobânzii 
rezultată rămâne fixă pe toată 
durata de derulare a 
împrumutului. Marja se stabileşte 
astfel: 

- 1 punct procentual pentru 
scadenţe de până la 3 ani 
inclusiv; 

- 1,5 puncte procentuale pentru 
scadenţe între 3 şi 5 ani inclusiv; 

(ii) perioadă de rambursare: 3-5 
ani, cu posibilitatea rambursării 
anticipate, parţial sau integral; 

(iii) limita de îndatorare: exceptat 
de la prevederile art. 63 alin. (4) 
şi (41) din Legea nr. 273/2006

 

, cu 
modificările şi completările 

 

Nemodificat  
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ulterioare; 

(iv) plafoane de 
contractare/tragere: exceptat; 

 

(v) valoarea maximă ce poate fi 
autorizată: exceptat; 

b)asigurarea cofinanţării 
proiectelor finanţate din 
programele naţionale, inclusiv 
pentru cheltuielile neeligibile 
asociate proiectelor, în 
următoarele condiţii: 

(i)dobândă: ROBOR la 3 luni 
comunicată de Banca Naţională a 
României în ultima zi lucrătoare a 
lunii anterioare autorizării 
împrumutului, la care se adaugă o 
marjă în funcţie de scadenţa 
împrumuturilor; rata dobânzii 
rezultată rămâne fixă pe toată 
durata de derulare a 
împrumutului. Marja se stabileşte 
astfel: 

 

- 1 punct procentual pentru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemodificat  

 



scadenţe de până la 3 ani 
inclusiv; 

- 1,5 puncte procentuale pentru 
scadenţe între 3 şi 5 ani inclusiv; 

(ii)perioadă de rambursare: 3-5 
ani, cu posibilitatea rambursării 
anticipate, parţial sau integral; 

(iii)limita de îndatorare: 30%; 

(iv)plafoane de 
contractare/tragere: în limita 
prevăzută la art. 3 alin. (2) din 
Legea nr. 14/2021 pentru 
aprobarea plafoanelor unor 
indicatori specificaţi în cadrul 
fiscal-bugetar pe anul 2021; 

(v)valoarea maximă ce poate fi 
autorizată: cu încadrarea în 
valoarea prevăzută la art. 3 alin. 
(2) din Legea nr. 14/2021

 

; 

c) 

 

asigurarea finanţării 
investiţiilor publice locale, în 
următoarele condiţii: 
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(i) dobândă: ROBOR la 3 luni 
comunicată de Banca Naţională a 
României în ultima zi lucrătoare a 
lunii anterioare autorizării 
împrumutului, la care se adaugă o 
marjă în funcţie de scadenţa 
împrumuturilor; rata dobânzii 
rezultată rămâne fixă pe toată 
durata de derulare a 
împrumutului. Marja se stabileşte 
astfel: 

- 1 punct procentual pentru 
scadenţe de până la 3 ani 
inclusiv; 

- 1,5 puncte procentuale pentru 
scadenţe între 3 şi 5 ani inclusiv; 

(ii)perioadă de rambursare: 3-5 
ani, cu posibilitatea rambursării 
anticipate, parţial sau integral; 

(iii)limita de îndatorare: 30%; 

(iv)plafoane de 
contractare/tragere: în limita 
prevăzută la art. 3 alin. (2) din 
Legea nr. 14/2021

 

; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemodificat  
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(v)valoarea maximă ce poate fi 
autorizată: cu încadrarea în 
valoarea prevăzută la art. 3 alin. 
(2) din Legea nr. 14/2021

 

. 

5.  (2)  Termenul-limită de depunere 
la direcţiile generale regionale ale 
finanţelor publice/administraţiile 
judeţene ale finanţelor publice a 
documentelor care vor fi stabilite 
prin ordinul prevăzut la alin. (15) 
pentru a fi transmise Comisiei de 
autorizare a împrumuturilor 
locale este 1 noiembrie 2021. 

 

 

 

 

Nemodificat 

 

6.   (3) Sumele acordate cu titlu de 
împrumut din veniturile din 
privatizare, contractate de 
unităţile/subdiviziunile 
administrativ-teritoriale, pot fi 
utilizate cu respectarea 
destinaţiilor prevăzute la alin. (1) 
pentru cheltuielile aflate în 
sarcina: 

a)

 

unităţilor/subdiviziunilor 
administrativ-teritoriale şi 

Nemodificat 
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instituţiilor publice finanţate 
integral din bugetul local; 

b)instituţiilor publice finanţate 
din venituri proprii şi subvenţii 
din bugetul local; 

c)spitalelor publice din reţeaua 
autorităţilor administraţiei 
publice locale; 

d)

 

asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitară. 

7.  (4)  Sumele din împrumuturile 
contractate pentru instituţiile 
publice prevăzute la alin. (3) lit. 
b)-d) se transferă de către 
unităţile/subdiviziunile 
administrativ-teritoriale din 
bugetul împrumuturilor interne în 
bugetele de venituri şi cheltuieli 
ale instituţiilor publice respective 
sau în conturile distincte deschise 
la Trezoreria Statului pe seama 
asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitară, nepurtătoare de 
dobândă, care efectuează plăţi pe 

Nemodificat 

 

 



destinaţiile pentru care a fost 
contractat împrumutul. 

8.  
 

(5)  Rambursarea împrumuturilor 
prevăzute la alin. (1) se 
efectuează în tranşe trimestriale 
egale, începând cu trimestrul 
următor acordării acestora, iar cu 
sumele rambursate se reîntregesc 
veniturile din privatizare. 
Dobânda aferentă reprezintă un 
venit al bugetului Trezoreriei 
Statului, care se calculează lunar 
prin aplicarea ratei dobânzii la 
soldul împrumutului, începând cu 
luna acordării împrumutului, şi se 
plăteşte trimestrial, în suma 
cumulată până la zi. 

Nemodificat  

9.  (6)  Drepturile şi obligaţiile 
părţilor, termenii şi condiţiile de 
derulare a împrumuturilor 
contractate conform prevederilor 
alin. (1) se stabilesc prin 
convenţie de împrumut. 

Nemodificat     

10.  (7)  Pentru neplata la termen a 
ratelor scadente şi a dobânzilor de 
plătit la împrumutul acordat se 

Nemodificat  



calculează o dobândă, pentru 
fiecare zi de întârziere, la nivelul 
dobânzii prevăzute la art. 174 
alin. (5) din Legea nr. 207/2015 
privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, până la 
data stingerii obligaţiei. Dobânda 
reprezintă venit al bugetului 
Trezoreriei Statului. 

11.  (8)  Unitatea/Subdiviziunea 
administrativ-teritorială restituie 
împrumutul şi dobânzile aferente 
într-un cont distinct deschis la 
Trezoreria Operativă Centrală, 
codificate cu codul de identificare 
fiscală al acesteia, nepurtătoare 
de dobândă. Obligaţiile de plată 
se sting în următoarea ordine: 
dobânzi calculate pentru fiecare 
zi de întârziere, dobânzile şi 
ratele de capital. Eventualele 
sume virate în plus de 
unităţile/subdiviziunile 
administrativ-teritoriale faţă de 
suma scadentă se păstrează în 
conturi până la scadenţa 

Nemodificat  

https://idrept.ro/00171867.htm�
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următoare. Pentru împrumuturile 
rambursate integral, sumele 
rămase în conturi se restituie de 
Ministerul Finanţelor în conturile 
indicate de titulari. 

12.  (9)  În cazul nerespectării 
prevederilor alin. (5), directorii 
direcţiilor generale regionale ale 
finanţelor publice/şefii 
administraţiilor judeţene ale 
finanţelor publice sistează 
alimentarea, atât cu cote defalcate 
din impozitul pe venit, cât şi cu 
sume defalcate din unele venituri 
ale bugetului de stat pentru 
echilibrarea bugetelor locale, cu 
excepţia plăţilor pentru achitarea 
drepturilor salariale şi a 
contribuţiilor aferente, inclusiv a 
drepturilor cuvenite asistenţilor 
personali ai persoanelor cu 
handicap grav, precum şi a 
indemnizaţiilor lunare ale 
persoanelor cu handicap grav şi a 
plăţilor privind finanţarea 
sistemului de protecţie a copilului 
şi a centrelor publice pentru 

Nemodificat  



persoane adulte cu handicap, 
după caz, atunci când nu pot fi 
asigurate din venituri proprii, în 
baza listei transmise lunar de 
direcţia de specialitate din cadrul 
Ministerului Finanţelor. 

13.  (10) Unităţile/Subdiviziunile 
administrativ-teritoriale pot 
contracta împrumuturile 
prevăzute la alin. (1) numai cu 
avizul Comisiei de autorizare a 
împrumuturilor locale, prevăzută 
la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 
273/2006

 

, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi numai 
dacă la data depunerii 
documentaţiei nu prezintă 
restanţe la împrumuturile 
contractate anterior din venituri 
din privatizare. 

 Nemodificat  

14.  (11)  Documentele în baza cărora 
se acordă împrumutul, precum şi 
cele care stau la baza obţinerii 
avizului Comisiei de autorizare a 
împrumuturilor locale vor fi 

Nemodificat  
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stabilite prin ordin al ministrului 
finanţelor prevăzut la alin. (15). 

15.  (12)  Responsabilitatea cu privire 
la documentele care vor fi 
stabilite prin ordinul prevăzut la 
alin. (15), precum şi încadrarea în 
scopul pentru care se 
contractează împrumutul revin în 
totalitate autorităţilor 
administraţiei publice locale ale 
unităţilor/subdiviziunilor 
administrativ-teritoriale şi 
ordonatorilor de credite ai 
instituţiilor prevăzute la alin. (3) 
lit. b) şi c). 

Nemodificat  

16.  (13)  Documentele care vor fi 
stabilite prin ordinul prevăzut la 
alin. (15) se depun, până cel 
târziu la termenul prevăzut la 
alin. (2), la direcţiile generale 
regionale ale finanţelor 
publice/administraţiile judeţene 
ale finanţelor publice. 

Nemodificat  

17.  (14)  Ordonatorii principali de 
credite şi autorităţile deliberative 
au obligaţia ca la elaborarea şi 

Nemodificat  



aprobarea bugetelor locale să 
prevadă plata serviciului datoriei 
publice locale aferent 
împrumuturilor acordate de 
Ministerul Finanţelor. 

18.  (15)  Mecanismul de acordare şi 
derulare a împrumuturilor 
acordate unităţilor/subdiviziunilor 
administrativ-teritoriale conform 
prevederilor prezentului articol, 
precum şi modul de reflectare a 
sumelor respective în bugetele 
instituţiilor publice prevăzute la 
alin. (3) se aprobă prin ordin al 
ministrului finanţelor, în termen 
de 15 zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă. 

Nemodificat  

19.  (16)  Responsabilitatea cu privire 
la oportunitatea contractării de 
împrumuturi conform alin. (1) 
revine în totalitate autorităţilor 
administraţiei publice locale ale 
unităţilor/subdiviziunilor 
administrativ-teritoriale. Astfel, 
în prealabil solicitării de acordare 

Nemodificat  



a unui împrumut potrivit alin. (1), 
unităţile/subdiviziunile 
administrativ-teritoriale fac 
demersurile necesare în vederea 
identificării posibilităţii şi a 
condiţiilor şi termenilor aferenţi 
contractării de împrumuturi din 
piaţa financiară, urmând să 
decidă asupra oportunităţii 
contractării de împrumuturi 
conform prevederilor prezentei 
ordonanţe de urgenţă. 

20.  Art. 2  

Eventualele sume virate în plus 
de unităţile/subdiviziunile 
administrativ-teritoriale în contul 
"Decontări în contul Trezoreriei 
Centrale - operaţiuni proprii" 
deschis pe numele Ministerului 
Finanţelor la Trezoreria 
Operativă Centrală, codificat cu 
codul de identificare fiscală al 
unităţii administrativ-teritoriale, 
faţă de valoarea împrumuturilor 
rămasă de rambursat, se restituie 
unităţilor/subdiviziunilor 

Nemodificat  



administrativ-teritoriale în 
conturile indicate de titulari. 

21.  Art. 3 

Împrumuturile contractate din 
venituri din privatizare de 
unităţile/subdiviziunile 
administrativ-teritoriale se pot 
refinanţa prin împrumuturi 
contractate de la bănci comerciale 
sau alte instituţii de credit, în 
condiţiile art. 61-63 din Legea nr. 
273/2006

 

, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Nemodificat  

22.   -------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Art.II. - (1) Prin derogare 
de la prevederile art. 61 alin. (1) 
din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, precum şi ale art. 10 
din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 114/2018 privind 
instituirea unor măsuri în 
domeniul investiţiilor publice şi a 
unor măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor 
acte normative şi prorogarea unor 

Precizare necesară 
ținând cont de 
situaţia imperativă 
în privinţa 
asigurării cu 
energie termică a 
populaţiei în 
sezonul rece 2021-
2022  dat fiind 
caracterul social al 
serviciului public 
şi, inclusiv, 
eliminarea unor 
eventuale blocaje şi 
întreruperi 
determinate de 
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termene, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
unităţile/subdiviziunile 
administrativ-teritoriale pot 
solicita, inclusiv pentru 
asociaţiile de dezvoltare 
intercomunitară, de la Ministerul 
Finanţelor, în sezonul rece 2021-
2022, contractarea de 
împrumuturi din venituri din 
privatizare, înregistrate în contul 
curent general al Trezoreriei 
Statului, în limita sumei 
prevăzute la art.1 alin.(1) din 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.83/2021 pentru 
unele măsuri fiscal-bugetare 
privind acordarea unor 
împrumuturi din Trezoreria 
Statului, pentru asigurarea 
finanțării cheltuielilor urgente 
aferente  serviciului public de 
alimentare cu energie termică 
în sistem centralizat, în 
următoarele condiții: 

(i) rata de dobândă: ROBOR la 3 
luni comunicată de Banca 

lipsa 
disponibilităţilor în 
bugetele locale, 
corelat cu 
responsabilizarea 
autorităţilor 
administraţiei 
publice locale. 
Având în vedere 
situația existentă 
la nivelul mai 
multor unități 
administrativ-
terioriale 
generată de 
lipsa/imposibilit
atea asigurării 
serviciului 
public de 
alimentare cu 
energie termică 
în sistem 
centralizat, se 
impune crearea 
cadrului legal 
necesar pentru 
posibilitatea 
autorităților 
administrației 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naţională a României în ultima zi 
lucrătoare a lunii anterioare 
autorizării împrumutului plus o 
marjă în funcţie de scadenţa 
împrumuturilor, rata dobânzii 
rezultată rămâne fixă pe toată 
durata de derulare a 
împrumutului. Marja se stabileşte 
astfel: 

- 1 punct procentual pentru 
scadenţe de până la 3 ani, 
inclusiv; 

- 1,5 puncte procentuale pentru 
scadenţe între 3 şi 5 ani, inclusiv; 

- 2,5 puncte procentuale pentru 
scadenţe între 5 şi 10 ani, 
inclusiv; 

- 3,0 puncte procentuale pentru 
scadenţe între 10 şi 20 de ani, 
inclusiv; 

(ii) perioada de rambursare: 
este stabilită potrivit scadenței 
împrumutului acordat, cu 
posibilitatea rambursării 

publice locale de 
a contracta 
împrumuturi și 
pentru această 
categorie de 
cheltuieli. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

anticipate, parțial sau integral; 

(iii) limita de îndatorare: exceptat 
de la prevederile art. 63 alin. (4) 
şi (41

(iv) plafoane de 
contractare/tragere: exceptat; 

) din Legea nr. 273/2006, cu 
modificările şi completările 
ulterioare; 

(v) valoarea maximă ce poate fi 
autorizată: exceptat. 

 (

 (2) Termenul-limită de 
depunere la direcţiile generale 
regionale ale finanţelor 
publice/administraţiile judeţene 
ale finanţelor publice a 
documentelor, care vor fi stabilite 
prin ordin al ministrului 
finanțelor, pentru a fi transmise 
Comisiei de autorizare a 
împrumuturilor locale este 1 
aprilie 2022. 

3) Sumele acordate în 
acest sens cu titlu de împrumut 
din veniturile din privatizare, 
contractate de unităţile/ 



subdiviziunile administrativ-
teritoriale, pot fi utilizate 
pentru cheltuielile aferente 
prevăzute la alin. (1). 

 (4) Rambursarea 
împrumuturilor prevăzute la alin. 
(1) se efectuează în tranşe 
trimestriale egale, începând cu 
trimestrul următor acordării 
acestora, iar cu sumele 
rambursate se reîntregesc 
veniturile din privatizare. 
Dobânda aferentă reprezintă un 
venit al bugetului Trezoreriei 
Statului, care se calculează lunar 
prin aplicarea ratei dobânzii la 
soldul împrumutului, începând cu 
luna acordării împrumutului, şi se 
plăteşte trimestrial, în suma 
cumulată până la zi. 

 (5) Drepturile şi obligaţiile 
părţilor, termenii şi condiţiile de 
derulare a împrumuturilor 
contractate conform prevederilor 
alin. (1) se stabilesc prin 
convenţie de împrumut. 



 (6) Pentru neplata la 
termen a ratelor scadente şi a 
dobânzilor de plătit la 
împrumutul acordat se calculează 
o dobândă, pentru fiecare zi de 
întârziere, la nivelul dobânzii 
prevăzute la art. 174 alin. (5) din 
Legea nr. 207/2015 privind Codul 
de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, până la data stingerii 
obligaţiei. Dobânda reprezintă 
venit al bugetului Trezoreriei 
Statului. 

 (7) Unitatea/Subdiviziunea 
administrativ-teritorială restituie 
împrumutul şi dobânzile aferente 
într-un cont distinct deschis la 
Trezoreria Operativă Centrală, 
codificate cu codul de identificare 
fiscală al acesteia, nepurtătoare 
de dobândă. Obligaţiile de plată 
se sting în următoarea ordine: 
dobânzi calculate pentru fiecare 
zi de întârziere, dobânzile şi 
ratele de capital. Eventualele 
sume virate în plus de 
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unităţile/subdiviziunile 
administrativ-teritoriale faţă de 
suma scadentă se păstrează în 
conturi până la scadenţa 
următoare. Pentru împrumuturile 
rambursate integral, sumele 
rămase în conturi se restituie de 
Ministerul Finanţelor în conturile 
indicate de titulari. 

 (8) În cazul nerespectării 
prevederilor alin. (5), directorii 
direcţiilor generale regionale ale 
finanţelor publice/şefii 
administraţiilor judeţene ale 
finanţelor publice sistează 
alimentarea, atât cu cote defalcate 
din impozitul pe venit, cât şi cu 
sume defalcate din unele venituri 
ale bugetului de stat pentru 
echilibrarea bugetelor locale, cu 
excepţia plăţilor pentru achitarea 
drepturilor salariale şi a 
contribuţiilor aferente, inclusiv a 
drepturilor cuvenite asistenţilor 
personali ai persoanelor cu 
handicap grav, precum şi a 
indemnizaţiilor lunare ale 



persoanelor cu handicap grav şi a 
plăţilor privind finanţarea 
sistemului de protecţie a copilului 
şi a centrelor publice pentru 
persoane adulte cu handicap, 
după caz, atunci când nu pot fi 
asigurate din venituri proprii, în 
baza listei transmise lunar de 
direcţia de specialitate din cadrul 
Ministerului Finanţelor. 

 (9) Unităţile/Subdiviziunile 
administrativ-teritoriale pot 
contracta împrumuturile 
prevăzute la alin. (1) numai cu 
avizul Comisiei de autorizare a 
împrumuturilor locale, prevăzută 
la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 
273/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi numai 
dacă la data depunerii 
documentaţiei nu prezintă 
restanţe la împrumuturile 
contractate anterior din venituri 
din privatizare. 

 (10) Documentele în baza 
cărora se acordă împrumutul, 

https://idrept.ro/00094597.htm�


precum şi cele care stau la baza 
obţinerii avizului Comisiei de 
autorizare a împrumuturilor 
locale vor fi stabilite prin ordin al 
ministrului finanţelor, prevăzut la 
alin. (13). 

 (11) Responsabilitatea cu 
privire la documentele care vor fi 
stabilite prin ordinul prevăzut la 
alin. (13), precum şi încadrarea în 
scopul pentru care se 
contractează împrumutul revin în 
totalitate autorităţilor 
administraţiei publice locale ale 
unităţilor/subdiviziunilor 
administrativ-teritoriale. 

 (12) Ordonatorii principali 
de credite şi autorităţile 
deliberative au obligaţia ca la 
elaborarea şi aprobarea bugetelor 
locale să prevadă plata serviciului 
datoriei publice locale aferent 
împrumuturilor acordate de 
Ministerul Finanţelor. 

 (13) Mecanismul de 
acordare şi derulare a 



împrumuturilor acordate 
unităţilor/subdiviziunilor 
administrativ-teritoriale conform 
prevederilor prezentului articol, 
precum şi modul de reflectare a 
sumelor respective în bugetele 
instituţiilor publice locale se 
aprobă prin ordin al ministrului 
finanţelor, în termen de 15 zile 
de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi. 

 (14) 

 

Prevedereile art.2 și 
3 din Ordonanța de urgență 
nr.83/2021 pentru unele măsuri 
fiscal-bugetare privind 
acordarea unor împrumuturi 
din Trezoreria Statului se 
aplică în mod corespunzător și 
prevederilor prezentului 
articol. 
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