
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  
nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru 
completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale 
 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 11 din 1 martie 2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru 
completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din  
7 martie 2018, cu următoarele modificări: 

 
1. La articolul 1, partea introductivă a alineatului 1 şi 

partea introductivă a literei a) a alineatului 1) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 

„Art. 1. – (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă, unităţile administrativ-teritoriale pot solicita în 
anul 2018 contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, 
înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita 
sumei de 500.000,00 mii lei pentru perioada 2018-2019. Tragerea 
împrumutului autorizat se va face integral în perioada 2019-2020, în 
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limita sumelor aprobate, conform legii, ca plafoane de contractare şi de 
trageri pentru fiecare dintre anii 2018, 2019 şi 2020. Împrumuturile se 
contractează de unităţile administrativ-teritoriale pentru asigurarea 
finanţării proiectelor necesare asigurării pachetului minim de servicii 
publice în fiecare localitate, în următoarele condiţii: 

a) 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 rămânând fixă pe toată durata de 
derulare a împrumutului. Marja se stabileşte astfel:” 

 
2. La articolul 1, alineatele (5) şi (10) se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 
„(5) Unităţile administrativ-teritoriale pot trage, în perioada 

2019 – 2020, împrumutul aprobat prin hotărârea Comisiei de autorizare 
a împrumuturilor locale, numai dacă la data solicitării tragerii nu 
înregistrează plăţi restante.  
…………………………………………………………………………… 

(10) Unităţile 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 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi numai dacă la data depunerii documentaţiei nu 
prezintă restanţe la împrumuturile contractate anterior din venituri din 
privatizare şi dacă nu înregistrează excedent la 31 decembrie a anului 
anterior contractării împrumutului. La stabilirea excedentului nu se iau 
în considerare sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază 
de finanţare din fonduri externe nerambursabile, sume alocate din fondul 
de intervenţie la dispoziţia Guvernului şi sumele aferente contractelor de 
investiţii multianuale aflate în derulare.” 
 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  
în şedinţa din 27 iunie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) 
din Constituţia României, republicată. 
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