
PARLAMENTUL ROMANIEI

SENAT

LEGE

privind aprobarea unor masuri fiscal-bugetare pentru acordarea unor 

imprumuturi din Trezoreria Statului

Senatul adopta prezentul proiect de lege

Articol unic.- (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, prin 

derogare de la prevederile art.61 alin.(l) §i art.63 alin.(4^) din Legea nr.273/2006 

privind fman^ele publice locale, cu modificarile §i completarile ulterioare, precum 

§i ale art. 10 din Ordonan^a de urgen^a a Guvemului nr. 114/2018 privind instituirea 

unor masuri in domeniul investi^iilor publice §i a unor masuri fiscal-bugetare, 
modificarea §i completarea unor acte normative §i prorogarea unor termene, cu 

modificarile §i completarile ulterioare, unitafile/subdiviziunile administrativ- 

teritoriale pot solicita in anii 2021-2022 contractarea de imprumuturi din venituri 
din privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, in limita 

sumei de 1.000.000 mii lei pentru perioada 2021-2022. Tragerea imprumutului 
autorizat se va face cu precadere in anul 2021, in limita sumelor aprobate, conform 

legii, ca plafoane de contractare §i de trageri pentru fiecare dintre anii 2021 §i 
2022. imprumuturile se contracteaza de unitafile administrativ-teritoriale pentru 

asigurarea fmanfarii cheltuielilor curente pentru asigurarea fiincfionarii sistemului 
centralizat de fumizare a energiei termice, respectiv pentru plata facturilor restante 

§i acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului de termoficare in 

urmatoarele condifii:
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a) dobanda: ROBOR la 3 luni comunicata de Banca 

Na^ionala a Romaniei in ultima zi lucratoare a lunii anterioare autorizarii 
imprumutului la care se adauga o marja in func^ie de scaden^a imprumuturilor, 
dobanda rezultata r^anand fixa pe toata durata de demlare a imprumutului. Marja 

se stabile§te astfel:
(i) 1 punct procentual pentru scaden^e de pana la 3

ani, inclusiv;
(ii) 1,5 puncte procentuale pentru scaden^e intre 3 §i

5 ani, inclusiv;.
(iii) 2,5 puncte procentuale pentru scaden^e intre 5 §i

10 ani, inclusiv;
b) perioada de rambursare: este stabilita potrivit 

scaden^ei imprumutului acordat, cu posibilitatea rambursarii anticipate, partial sau 

integral;
c) limita de indatorare: 30%;
d) termenul limita de depunere la direcliile generale 

regionale ale finan^elor publice/administraliile jude^ene ale fman^elor publice a 

documentelor care vor fi stabilite prin ordinul prevazut la alin.(12) pentru a fi 
transmise Comisiei de. autorizare a imprumuturilor locale: 31 martie 2022.

(2) Sumele acordate cu titlu de imprumut din veniturile din 

privatizare, contractate de unitalile administrativ-teritoriale, pot fi utilizate cu 

respectarea destinatiei prevazute la alin.(l) pentru cheltuieli aflate in sarcina 

unitalilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale §i instituliilor publice fmanlate 

integral din bugetul local, respectiv companii §i societal! na^ionale, societal! la care 

statul sau o unitate administrativ-teritoriala este aclionar unic, majoritar sau la care 

deline controlul. Responsabilitatea cu privire la utilizarea sumelor in scopul pentru 

care se contracteaza imprumutul revine in totalitate autoritalilor administraliei 
publice locale ale unitalilor administrativ-teritoriale.

(3) Rambursarea imprumuturilor prevazute la alin.(l) se 

efectueaza in tran§e trimestriale, egale, incepand cu trimestrul urmator acordarii 
acestora. Dobanda aferenta reprezinta un venit al bugetului Trezoreriei Statului, 
care se calculeaza lunar prin aplicarea rate! dobanzii la soldul imprumutului, 
incepand cu luna acordarii imprumutului, §i se plate§te trimestrial, in suma 

cumulata pana la zi.
(4) Drepturile §i obligaliile parlilor, termenii §i condiliile 

de demlare a imprumuturilor contractate conform alin.(l) se stabilesc prin 

convenlie de impmmut.
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(5) Pentru neplata la termen a ratelor scadente §i a 

dobanzilor de platit la imprumutul acordat se calculeaza o dobanda, pentru fiecare 

zi de int^ziere, la nivelul dobanzii prevazute la art. 174 alin.(5) din Legea 

nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile §i completarile 

ulterioare, pana la data stingerii obliga^iei. Dobanda reprezinta venit al bugetului 
Trezoreriei Statului.

(6) Unitatea administrativ-teritoriala restituie imprumutul 
§i dobanzile aferente intr-un cont distinct deschis la Trezoreria Operativa Centrala, 
codificat cu codul de identificare fiscala al acesteia, nepurtator de dobanda. 
Obliga^iile de plata se sting in urmatoarea ordine: dobanzi calculate pentru fiecare 

zi de intarziere, dobanzile §i ratele de capital. Eventualele sume virate in plus de 

unita^ile administrativ-teritoriale fa^a de suma scadenta se pastreaza in conturi pana 

la scadenta urmMoare. Pentru imprumuturile rambursate integral, sumele ramase in 

conturi se restituie de Ministerul Finan^elor in conturile indicate de titulari.
(7) In cazul in care unita^ile administrativ-teritoriale 

inregistreaza restan^e la plata ratelor §i dobanzilor datorate aferente imprumuturilor 

contractate, directorii direc^iilor generale regionale ale fman^elor publice/§efii 
administraliilor jude^ene ale finan^elor publice sisteaza alimentarea, atat cu cote 

defalcate din impozitul pe venit, cat §i cu sume defalcate din unele venituri ale 

bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, cu excep^ia pla^ilor pentru 

achitarea drepturilor salariale §i a contribu^iilor aferente atunci cand nu pot fi 
asigurate din venituri proprii, in baza listei transmise lunar de direc^ia de 

specialitate din cadrul Ministerului Finantelor.
(8) Unita^ile administrativ-teritoriale pot contracta 

imprumuturile prevazute la alin.(l) numai cu avizul comisiei de autorizare a 

imprumuturilor locale, prevazuta la art.61 alin.(3) din Legea nr.273/2006, cu 

modificarile §i completarile ulterioare, §i numai daca la data depunerii 
documentaliei nu prezinta restan^e la imprumuturile contractate anterior din 

venituri din privatizare.
(9) Documentele in baza c^ora se acorda imprumutul, 

precum §i cele care stau la baza ob^inerii avizului comisiei de autorizare a 

imprumuturilor locale vor fi stabilite prin ordinal ministrului finanfelor prevazut la 

alin.(12).
(10) Responsabilitatea cu privire la documentele prevazute 

la alin.(9), precum §i incadrarea in scopul pentru care se contracteaza imprumutul 
revin in totalitate autoritafilor administrafiei publice locale ale unitafilor 

administrativ-teritoriale.
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(11) Ordonatorii principali de credite §i autoritalile 

deliberative au obliga^ia ca la elaborarea §i aprobarea bugetelor locale sa prevada 

plata serviciului datoriei publice locale aferent imprumuturilor acordate de catre 

Ministerul Finantelor.
(12) Mecanismul de acordare §i derulare a imprumuturilor 

acordate unitalilor administrativ-teritoriale conform prevederilor prezentului 
articol, precum §i modul de reflectare a sumelor respective in bugetele institu^iilor 

publice locale se aproba prin ordin al ministrului fmanlelor, in termen de 15 zile 

calendaristice de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat, in §;edinta din 

22 noiembrie 2021, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din 

Constitulia Romaniei, republicata.
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