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Stimate domnule preşedinte,
Ref.: autorizare efectuare de trageri, în anul 2011, din finanţările rambursabile
contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile administrativ-teritoriale
Potrivit art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008
privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi
completările ulterioare, Comisia de autorizare a împrumuturilor locale, constituită în
baza prevederilor art. 61 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, autorizează finanţările rambursabile care
urmează a fi contractate de unităţile administrativ-teritoriale, precum şi tragerile ce se
pot efectua din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate,
în limita cărora se pot efectua plăţi, cu încadrarea în limitele anuale.
Conform prevederilor art. 3 din Legea nr. 275/2010 pentru aprobarea
plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, Nr. 878/28.12.2010, în anul 2011, plafoanele privind
finanţările rambursabile care pot fi contractate de către unităţile administrativteritoriale, precum şi cele privind tragerile din finanţările rambursabile contractate sau
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care urmează a fi contractate de către unităţile administrativ-teritoriale sunt în sumă de
700 milioane lei şi, respectiv, în sumă de 1.400 milioane lei. Aceste plafoane nu
cuprind finanţările rambursabile destinate refinanţării datoriei publice locale şi
nici finanţările rambursabile destinate proiectelor care beneficiază de asistenţa
financiară nerambursabilă de la Uniunea Europeană.
Finanţările rambursabile care intră sub incidenţa plafoanelor anuale de
contractare şi de trageri sunt destinate, în majoritate, finanţării de investiţii publice de
interes local a căror realizare presupune o eşalonare multianuală a implementării şi a
alocării de resurse, respectiv a utilizării respectivelor finanţări. După intrarea în vigoare
a Hotărârii Guvernului nr. 145/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii
Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de
autorizare a împrumuturilor locale, în conţinutul fiecărei hotărâri adoptate de Comisie
se menţionează şi eşalonarea pe ani a tragerilor din finanţarea rambursabilă pentru
care se solicită autorizarea, potrivit situaţiei prezentate de către ordonatorul principal
de credite al bugetului local. Pe parcursul derulării finanţării rambursabile există
posibilitatea revizuirii eşalonării anuale a tragerilor la solicitarea ordonatorului principal
de credite. Drept urmare, în plafonul de trageri aferent unui exerciţiu financiar sunt
incluse tragerile din împrumuturile contractate în anii anteriori de către
unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, trageri a căror efectuare a fost
autorizată de Comisie pentru respectivul exerciţiu financiar. Astfel, începând cu anul
2008, au fost autorizate trageri pentru a fi efectuate în anii următori, sume care trebuie
să se încadreze în plafoanele aferente respectivilor ani. Precizăm că valoarea
însumată a autorizărilor emise de Comisie pentru efectuarea de trageri, în anul 2011,
din finanţările rambursabile contractate de unităţile/subdiviziunile administrativteritoriale este de 1.400 milioane lei, fiind egală cu valoarea plafonului de trageri
aprobat pentru acest an.
În acest context, vă rugăm să comunicaţi unităţilor administrativ-teritoriale,
membre ale structurii asociative a autorităţilor administraţiei publice locale pe care o
conduceţi, că vor mai putea fi autorizate trageri pentru a fi efectuate în acest an din
finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate doar în situaţia
în care unităţile administrativ-teritoriale, pentru care au fost emise autorizări de trageri,
vor renunţa, parţial sau integral, la sumele autorizate, pentru a putea fi alocate, în
condiţiile legii, altor autorităţi ale administraţiei publice locale solicitante. Precizăm că
în perioada 2008 - 2010 au fost unităţi administrativ-teritoriale care nu au utilizat
integral sumele autorizate pentru a fi trase din finanţările rambursabile, dar nu au
solicitat Comisiei revizuirea autorizării acestora cauzând, astfel, imposibilitatea
autorizării de trageri solicitate de alte unităţi administrativ-teritoriale.
Cu deosebită consideraţie,
Bogdan Alexandru DRĂGOI
Secretar de Stat, Preşedintele Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale
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