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LEGE   Nr. 273 din 29 iunie 2006 
PRIVIND FINANŢELE PUBLICE LOCALE, 
cu modificările şi completările ulterioare 

- EXTRAS - 
 
    ART. 61 
    Aprobarea împrumuturilor 
    (1) Consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, 
pot aproba contractarea sau garantarea de împrumuturi interne ori externe pe termen 
scurt, mediu şi lung, pentru realizarea de investiţii publice de interes local, precum şi 
pentru refinanţarea datoriei publice locale. 
    (11) Consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, 
pot aproba avalizarea biletelor la ordin emise de operatorii economici şi serviciile publice 
din subordinea acestora pentru realizarea de investiţii publice de interes local, în 
vederea asigurării plăţii combustibililor pentru producerea energiei termice pentru 
populaţie şi a refinanţării datoriei publice locale. 
    (2) Consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, 
hotărăsc, la propunerea ordonatorului principal de credite, contractarea sau garantarea 
de împrumuturi, cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul consilierilor în funcţie. 
    (3) Autorităţile administraţiei publice locale pot contracta sau garanta 
împrumuturi în condiţiile alin. (1), potrivit legii, numai cu avizul comisiei de 
autorizare a împrumuturilor locale. 
    ... 
     
    ART. 62 
    Datoria publică locală 
    (1) Datoria publică locală reprezintă o obligaţie generală care trebuie rambursată, 
conform acordurilor încheiate, din veniturile proprii ale unităţii administrativ-teritoriale 
împrumutate, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), precum şi din veniturile beneficiarilor de 
împrumuturi garantate de autorităţile administraţiei publice locale, după caz. 
    (2) Instrumentele datoriei publice locale sunt: 
    a) titluri de valoare; 
    b) împrumuturi de la băncile comerciale sau de la alte instituţii de credit; 
    c) credite furnizor; 
    d) leasing financiar; 
    e) garanţie locală. 
    (3) Avalizarea de către autorităţile administraţiei publice locale a biletelor la ordin 
emise de operatorii economici şi serviciile publice din subordinea acestora reprezintă 
datorie publică locală. 
... 
    (12) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligaţii sau răspunderi ale 
Guvernului şi va fi plătit din bugetele locale şi din bugetele beneficiarilor de împrumuturi 
garantate de autorităţile administraţiei publice locale, precum şi din sumele obţinute din 
contractarea de împrumuturi pentru refinanţarea datoriei publice locale directe. 
     
    ART. 63 
    Condiţii pentru contractarea sau garantarea de împrumuturi 
    (1) Împrumuturile contractate de unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cele 
contractate de operatorii economici şi de serviciile publice din subordinea acestora pot fi 
garantate de către acestea prin veniturile proprii prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a). 
    (2) Orice garantare prin venituri devine valabilă şi se aplică din momentul acordării 
garanţiei; veniturile care se constituie în garanţie şi care sunt încasate la bugetul local 
vor fi supuse condiţiilor acordului de garantare respectiv, care se va aplica cu prioritate 
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faţă de orice revendicări ale unor terţi către autoritatea administraţiei publice locale 
respective, indiferent dacă aceste terţe părţi cunosc sau nu cunosc acordul de garantare. 
    (3) Documentul prin care se încheie acordul de garantare prin venituri trebuie 
înregistrat la autorităţile administraţiei publice locale şi la împrumutător. 
    (4) Unităţilor administrativ-teritoriale li se interzice accesul la împrumuturi sau 
să garanteze orice fel de împrumut, dacă totalul datoriilor anuale reprezentând 
ratele scadente la împrumuturile contractate şi/sau garantate, dobânzile şi 
comisioanele aferente acestora, inclusiv ale împrumutului care urmează să fie 
contractat şi/sau garantat în anul respectiv, depăşeşte limita de 30% din totalul 
veniturilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a). 
    (5) Condiţiile prevăzute la alin. (4) se aplică inclusiv pentru datoriile anuale care 
decurg din împrumuturile contractate şi/sau garantate de stat pentru unităţile 
administrativ-teritoriale. 
    (51) Împrumuturile contractate şi/sau garantate de unităţile administrativ-
teritoriale pentru asigurarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor care 
beneficiază de fonduri externe nerambursabile de preaderare şi postaderare, de la 
Uniunea Europeană, sunt exceptate de la prevederile alin. (4). 
    (6) În scopul calculării acestei limite, pentru împrumuturile contractate şi/sau garantate 
cu o rată variabilă a dobânzii se va efectua calculul folosind rata dobânzii valabile la data 
întocmirii documentaţiei. 
    (7) În scopul calculării acestei limite, împrumuturile acordate în valută vor fi luate în 
calcul la valoarea cursului de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data 
efectuării calculului. 
    (8) Ratele scadente aferente împrumuturilor, dobânzile şi comisioanele datorate de 
unităţile administrativ-teritoriale se prevăd în bugetul local sau, după caz, se pot 
contracta noi împrumuturi pentru achitarea ratelor scadente, în condiţiile prevederilor 
prezentei legi. 
    (9) Toate acordurile de împrumut sau de garantare încheiate potrivit prevederilor 
prezentei legi vor fi considerate ca fiind pe deplin autorizate şi vor constitui obligaţii care 
pot fi impuse bugetelor locale respective. 
... 
     
    ART. 86 
    Intrarea în vigoare 
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007, cu următoarele excepţii: 
    a) art. 61, care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, a prezentei legi; 
    b) art. 33 alin. (4) lit. f) şi g) intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2008, iar art. 74 şi 75, 
la data intrării în vigoare a legii speciale prevăzute la art. 85; 
    c) art. 26 alin. (7), art. 33 alin. (8) şi art. 41, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 
2008, în vederea fundamentării proiecţiei bugetare pentru anul 2009. 
    (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 108/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 
orice alte dispoziţii contrare. 
 


