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Indrumar 
 

pentru calculul de către UAT şi ADI  
a contribuţiei proprii la proiect  

 
1. Cadrul legal  

1.1. OUG nr. 114/02018 cu modificările şi completările 
ulterioare 

 Art. 7.  (1)  Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum 
şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară prin unităţile 
administrativ-teritoriale componente au obligaţia de a restitui anual, 
pe o perioadă de 20 de ani, o sumă reprezentând contribuţia proprie la 
proiect/proiecte. Suma se stabileşte la momentul depunerii solicitării, 
prin eşalonarea valorii finanţate pentru fiecare proiect în sume egale 
anuale, pe o perioadă de 20 de ani. Suma anuală ce urmează a fi 
restituită, aferentă proiectelor finanţate nu va depăşi diferenţa între 
nivelul maxim al datoriei publice locale, calculat potrivit prevederilor 
art. 63 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi serviciul datoriei 
publice locale anuale înregistrat în următorii 20 de ani. În cazul în care 
pe parcursul celor 20 de ani sunt contractate noi împrumuturi în 
condiţiile art. 10, se impune recalcularea sumei anuale ce urmează a se 
restitui, conform noului nivel al serviciului datoriei publice locale 
înregistrat de unităţile/subdiviziunile administrativ- teritoriale. 
Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale au posibilitatea 
achitării anticipate a contribuţiilor proprii la proiecte. Sumele 
rambursate de beneficiari aferente fiecărui an se virează la bugetul de 
stat până la finele primului trimestru al anului următor. Calculul sumei 
datorate se efectuează de către beneficiar şi se verifică de către 
structuri din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau 
Ministerului Finanţelor Publice, desemnate prin ordin al ministrului 
finanţelor publice. 
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1.2. Hotărârea nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi 
funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale 
 

  Art. 4. - Documentaţia necesară pentru autorizarea contractării sau 
garantării unei finanţări rambursabile interne ori externe se stabileşte 
potrivit Normelor şi procedurilor privind autorizarea contractării sau 
garantării de finanţări rambursabile de către unităţile administrativ-
teritoriale, prevăzute în anexa nr. 1.  
 (2) Responsabilitatea privind oportunitatea contractării/garantării 
finanţării rambursabile supuse autorizării, selecţia finanţatorului, 
condiţiile de finanţare rezultate în urma selecţiei finanţatorului, 
precum şi respectarea destinaţiei finanţării rambursabile revin în 
totalitate autorităţilor administraţiei publice locale.  
 
Art. 1  din Anexa 1  
 (1) Prin finanţări rambursabile interne contractate de unităţile 
administrativ-teritoriale supuse prevederilor prezentei hotărâri se 
înţelege:  
   a) finanţări rambursabile interne contractate direct de unităţile 
administrativ-teritoriale cu garanţia statului;  
   b) finanţări rambursabile interne contractate direct de unităţile 
administrativ-teritoriale în baza garanţiilor proprii.  
   (2) Prin finanţări rambursabile interne garantate de unităţile 
administrativ-teritoriale se înţelege finanţări rambursabile interne 
contractate direct de operatorii economici şi de serviciile publice de 
subordonare locală, înfiinţaţi prin hotărâri ale autorităţilor deliberative 
ale administraţiei publice locale, având garanţia unităţilor 
administrativ-teritoriale respective.  
   (3) Prin finanţări rambursabile externe contractate de unităţile 
administrativ-teritoriale se înţelege:  
   a) finanţări rambursabile externe contractate de stat şi 
subîmprumutate unităţilor administrativ-teritoriale;  
   b) finanţări rambursabile externe contractate direct de unităţile 
administrativ-teritoriale cu garanţia statului;  
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   c) finanţări rambursabile externe contractate direct de unităţile 
administrativ-teritoriale în baza garanţiilor proprii.  
   (4) Prin finanţări rambursabile externe garantate de unităţile 
administrativ-teritoriale se înţelege:  
   a) finanţări rambursabile externe contractate de stat şi 
subîmprumutate operatorilor economici şi serviciilor publice de 
subordonare locală, înfiinţaţi prin hotărâri ale autorităţilor deliberative 
ale administraţiei publice locale, având garanţia unităţilor 
administrativ-teritoriale respective;  
   b) finanţări rambursabile externe contractate direct de operatorii 
economici şi de serviciile publice de subordonare locală, înfiinţaţi prin 
hotărâri ale autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale, 
având garanţia unităţilor administrativ-teritoriale respective.  
   (5) Unitatea administrativ-teritorială, prin ordonatorul principal de 
credite, care solicită Comisiei autorizarea contractării/garantării unei 
finanţări rambursabile, în condiţiile legii, are obligaţia de a prezenta, 
odată cu cererea pentru autorizarea contractării/garantării de finanţare 
rambursabilă, întocmită potrivit anexei nr. 1.1, următoarele 
documente:  
   a) hotărârea autorităţii deliberative a administraţiei publice locale de 
aprobare a contractării/garantării finanţării rambursabile, întocmită 
potrivit anexei nr. 1.2;  
   c) calculul gradului de îndatorare a bugetului local al unităţii 
administrativ-teritoriale, întocmit potrivit anexei nr. 1.3;  
   d) contul de execuţie a bugetului local - Venituri, pentru ultimii 3 
ani anteriori anului în care se solicită autorizarea 
contractării/garantării finanţării rambursabile, avizat de unitatea 
teritorială a Trezoreriei Statului;  
   e) proiectul contractului de finanţare rambursabilă sau termenii 
financiari indicativi transmişi de bancă, care să cuprindă: valoarea 
finanţării rambursabile, moneda în care se va acorda finanţarea 
rambursabilă, perioada de graţie, perioada de rambursare, rata 
dobânzii, nivelul comisioanelor şi al celorlalte costuri ale finanţării 
rambursabile, precum şi graficul estimativ de rambursare a finanţării 
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rambursabile, în care să se evidenţieze distinct, pe ani, dobânzile, 
comisioanele, ratele de capital şi celelalte costuri aferente;  
f) situaţia estimativă privind serviciul datoriei publice locale pe 
perioada de derulare a finanţării rambursabile, întocmită potrivit 
anexei nr. 1.4;  
 
  (51) Pentru calculul gradului de îndatorare se va avea în vedere media 
aritmetică a veniturilor proprii, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din 
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor 
bunuri, pe ultimii 3 ani anteriori anului în care se solicită autorizarea 
finanţării rambursabile, care urmează să fie contractată şi/sau 
garantată.  
   (52) Totalul datoriilor aferente finanţărilor rambursabile contractate 
şi/sau garantate, reprezentând ratele scadente, dobânzile şi 
comisioanele aferente acestora, inclusiv al finanţărilor rambursabile 
pentru a căror contractare şi/sau garantare se solicită autorizarea, nu 
poate depăşi 30% din media prevăzută la alin. (51), pe fiecare an din 
întreaga durată a serviciului datoriei publice locale a finanţărilor 
respective, cu excepţia finanţărilor rambursabile contractate şi/sau 
garantate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pentru 
asigurarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor care beneficiază 
de fonduri externe nerambursabile de preaderare şi postaderare de la 
Uniunea Europeană.  
   (53) Sunt exceptate de la prevederile alin. (5) lit. j) 
unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale care se află în 
procedură de criză financiară sau insolvenţă şi care solicită 
împrumuturi ori garanţii pentru refinanţarea datoriei publice locale, 
potrivit planului de redresare a crizei financiare sau a insolvenţei, 
după caz, precum şi cele care contractează/garantează finanţări 
rambursabile pentru asigurarea prefinanţării şi/sau cofinanţării 
proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de 
preaderare şi postaderare de la Uniunea Europeană.  
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Art. 63 din Legea nr. 273/2006 
 
(4) Unităţilor/Subdiviziunilor administrativ-teritoriale li se interzice 
accesul la împrumuturi sau la garantarea oricărui 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, depăşesc limita de 30% din 
media aritmetică a veniturilor proprii, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. 
a), diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, pe ultimii 3 
ani anteriori anului în care se solicită autorizarea finanţării 
rambursabile care urmează să fie contractată şi/sau garantată. 
Calcularea încadrării în limită se realizează după cum urmează:  
    Suma = (Cc + Cn) trebuie să fie mai mică sau cel mult egală cu 
30% din:      

 

 
Formulă de calcul a încadrării de limită 
 
 

    unde:  

    C(c) - (Rată credit + dobândă + comisioane) (credite contractate);  

    C(n) - (Rată credit + dobândă + comisioane) (credit nou);  

    Vp(t-3) - veniturile proprii realizate în cel de-al 3-lea an anterior 
celui în care se solicită contractarea/garantarea;  

    Vp(t-2) - veniturile proprii realizate în cel de-al 2-lea an anterior 
celui în care se solicită contractarea/garantarea;  

    Vp(t-1) - veniturile proprii realizate în anul anterior celui în care se 
solicită contractarea/garantarea;  
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    Vc(t-3) - veniturile din valorificarea unor bunuri, potrivit art. 29, în 
cel de-al 3-lea an anterior celui în care se solicită 
contractarea/garantarea;  

    Vc(t-2) - veniturile din valorificarea unor bunuri, potrivit art. 29, în 
cel de-al 2-lea an anterior celui în care se solicită 
contractarea/garantarea;  

    Vc(t-1) - veniturile din valorificarea unor bunuri, potrivit art. 29, în 
anul anterior celui în care se solicită contractarea/garantarea.  

2. Calculul gradului de îndatorare şi a serviciului datoriei publice 
locale anuale 

 
 Gradul de îndatorare reprezintă raportul procentual dintre 
serviciul anual al datoriei publice şi veniturile proprii. Gradul de 
îndatorare se calculează conform modelului anexat, model pregătit în 
conformitate cu Anexa nr. 1.3 la HG nr. 9/2007. 
 Serviciul anual al datoriei publice cuprinde  serviciul datoriei 
publice aferent contractelor/acordurilor de finanţare rambursabilă în 
derulare şi celui pentru care se solicită finanţare, respectiv rambursare, 
dobânzi şi comisioane.   

 Veniturile proprii la care se raportează serviciul anual al datoriei 
publice reprezintă veniturile proprii prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) 
din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, diminuate cu veniturile din 
valorificarea unor bunuri, prevăzute la art. 29 din aceeaşi lege. 
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Finantare FDI 40.000 mii lei
contributie proprie/an( rate egal/20 ani) 2000

Nr.

DENUMIREA  INDICATORILOR

Execuție 
buget local   

la 
31.XII.2016

Execuție 
buget local    

la 
31.XII.2017

Execuție 
buget local   

la 
31.XII.2018

Media 
aritmetica pe 
ultimii 3 ani

crt. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

1 VENITURI PROPRII 53.193 59.070 53.614 55.292 55.292 55.292 55.292 55.292 55.292 55.292 55.292 55.292 55.292 55.292 55.292 55.292 55.292 55.292 55.292 55.292 55.292 55.292 55.292 55.292 55.292

2 Limita de indatorare 30% din venituri proprii 16.588 16.588 16.588 16.588 16.588 16.588 16.588 16.588 16.588 16.588 16.588 16.588 16.588 16.588 16.588 16.588 16.588 16.588 16.588 16.588 16.588

3 Serviciul anual al datoriei publice locale 4.382 9.743 15.446 10.343 15.881 15.358 14.836 14.313 14.240 13.700 13.150 12.600 12.000 11.000 10.400 9.800 9.200 8.600 8.000 7.400 6.600

4 Rambursare  2.091 7.135 12.400 6.838 12.440 12.440 12.440 12.440 12.440 12.000 11.500 11.000 10.500 10.000 9.500 9.000 8.500 8.000 7.500 7.000 6.500

5 Dobanzi 2.287 2.605 3.045 3.505 3.441 2.918 2.396 1.873 1.800 1.700 1.650 1.600 1.500 1.000 900 800 700 600 500 400 100
6 Comisioane 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Gradul de indatorare (%) 8 18 28 19 29 28 27 26 26 25 24 23 22 20 19 18 17 16 14 13 12

Diferenta intre limita de 30% si serviciul datoriei 12.206 6.845 1.142 6.245 707 1.230 1.752 2.275 2.348 2.888 3.438 3.988 4.588 5.588 6.188 6.788 7.388 7.988 8.588 9.188 9.988

Contributia proprie la FDI 2.000 2.000 2.000 2.000 707 1.230 1.752 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Esalonare/an 2.000 Suma anuala de rambursat

anul 1 2.000
anul 2 2.000
anul 3 1.142
anul 4 2.000
anul 5 707
anul 6 1.230
anul 7 1.752
anul 8 2.000
anul 9 2.000
anul 10 2.000
anul 11 2.000
anul 12 2.000
anul 13 2.000
anul 14 2.000
anul 15 2.000
anul 16 2.000
anul 17 2.000
anul 18 2.000
anul 19 2.000
anul 20 2.000

Total 36.829 total suma rambursata la finalul perioadei

Indicatori pe perioada serviciului datoriei

 - mii lei -

CALCULUL CONTRIBUȚIEI PROPRII LA FDI
 AL MUNICIPIULUI ............................ JUDETUL ................................

IN PERIOADA 2019-2039


