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

- EXTRAS - 
     
    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. 
    ... 
    (5) Valoarea totală a datoriei contractate de autoritatea administraţiei publice locale va 
fi înscrisă în registrul de evidenţă a datoriei publice locale al acestei autorităţi şi se 
raportează anual prin situaţiile financiare. 
    (6) Registrul de evidenţă a datoriei publice locale va include informaţii care să 
specifice suma totală a datoriilor autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi 
detalierea datoriilor şi alte informaţii stabilite prin norme metodologice privind registrul de 
evidenţă a datoriei publice locale, emise de Ministerul Finanţelor Publice. 
    (7) Valoarea totală a garanţiilor emise de autoritatea administraţiei publice locale se 
înscrie în registrul de evidenţă a garanţiilor locale al acestei autorităţi şi se raportează 
anual prin situaţiile financiare. 
    (8) Registrul de evidenţă a garanţiilor locale cuprinde informaţii care să specifice suma 
totală a garanţiilor emise de autoritatea administraţiei publice locale, precum şi 
detalierea garanţiilor şi alte informaţii stabilite prin norme metodologice privind registrul 
de evidenţă a garanţiilor locale, emise de Ministerul Finanţelor Publice. 
    (9) După contractarea şi/sau garantarea de împrumuturi interne şi/sau externe, 
autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a transmite Ministerului 
Finanţelor Publice, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a contractului 
respectiv, copii de pe fiecare document primar, care atestă, după caz: 
    a) contractarea/garantarea împrumutului; 
    b) actul adiţional la contractul/acordul de împrumut/garantare, dacă au fost 
aduse modificări la acesta, cu respectarea clauzelor contractuale. 
    (10) Pe perioada utilizării şi rambursării împrumutului contractat/garantat, 
raportarea la Ministerul Finanţelor Publice a datelor privind datoria publică locală 
se efectuează lunar, în termen de 15 zile de la sfârşitul perioadei de raportare. 
    .... 
    (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. 


