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Insolvenþa unitãþilor administrativ teritoriale
av. Oana Albota, partener Peli Filip

În data de 24 mai 2013 a intrat
în vigoare Ordonanþa de Urgenþã a
Guvernului nr. 46/2013 ("OUG
46/2013") privind criza financiarã ºi
insolvenþa unitãþilor administrativ
teritoriale, urmatã în iulie 2013 de
aprobarea Normelor metodologice
pentru aplicarea procedurilor privind
raportarea situaþiilor de crizã financiarã
a unitãþilor administrativ-teritoriale,
ad op ta te p r i n Or d i nu l comu n a l
ministrului Finanþelor Publice 821/2013
ºi ministrului Dezvoltãrii Regionale ºi
Administraþiei Publice nr. 2247/2013.
Conceptele de "crizã financiarã" ºi de
"insolvenþã a unitãþilor administrativ
teritoriale" nu sunt noi. Ele existau ºi
anterior adoptãrii OUG 46/2013 ºi erau
reglementate de Legea 273/2009
privind finanþele publice locale, însã nu
au fost puse în aplicare pânã la apariþia
OUG 46/2013 din cauza lipsei unei
proceduri de aplicare.
Scopul declarat al OUG 46/2013 este
întãrirea situaþiei financiare a unitãþilor
administrativ-teritoriale ºi sprijinirea
disciplinei economico-financiare a
acestora.
De la adoptarea OUG 46/2013 ºi pânã
în prezent a fost înregistratã deja prima
cerere de intrare în insolvenþã a unei
unitãþi administrativ teritoriale, în timp
ce zeci de alte primãrii din þarã se aflã
într-o situaþie financiarã similarã.

1. Conceptul de crizã
financiarã la nivelul
unitãþilor administrativ
teritoriale
1.1. Criza financiarã
Potrivit Ordonanþei 46/2013 criza
financiarã este starea patrimoniului
unitãþii administrativ teritoriale
caracterizatã prin existenþa unor
dificultãþi financiare, prin lipsa acutã de
disponibilitãþi bãneºti, ce conduce la
neachitarea obligaþiilor de platã, lichide
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ºi exigibile, pe o anumitã perioadã de
timp. Criza financiarã este prezumatã în
urmãtoarele situaþii:
Ø în caz de neachitare a obligaþiilor
de platã, lichide ºi exigibile, mai vechi
de 90 de zile ºi care depãºesc 15% din
bugetul general al unitãþii administrativ-teritoriale respective, cu excepþia
celor aflate în litigiu comercial; sau
Ø în caz de neachitare a drepturilor
salariale prevãzute în bugetul local de
venituri ºi cheltuieli sau în bugetele
instituþiilor ori serviciilor publice de
interes local sau judeþean, dupã caz, pe
o perioadã mai mare de 90 de zile de la
data scadenþei;
1.2. Procedura de declarare a situaþiei
de crizã financiarã ºi pregãtirea planului
de redresarea financiarã
Situaþia de crizã financiarã poate fi
sesizatã de orice persoanã interesatã

(dintre cele menþionate de Legea
273/2006 a finanþelor publice locale) la
direcþia generalã a finanþelor publice
judeþene sau a municipiului Bucureºti ºi
la ordonatorul principal de credite al
unitãþii administrativ teritoriale ce se
afla în situaþia de crizã.
În termen de 30 de zile de la sesizarea
situaþiei de crizã financiarã, ordonatorul
principal de credite al unitãþii
administrativ teritoriale este obligat sã
furnizeze situaþia economico-financiarã
ºi concluzia sa de încadrare sau de
neîncadrare în situaþia de crizã
financiarã.
În termen de cinci zile de la
constatarea situaþiei de crizã financiarã,
ordonatorul principal de credite
(primarul, sau preºedintele consiliului
judeþean, dupã caz) va convoca,
autoritatea deliberativã (consiliul local

sau consiliul judeþean al unitãþii
administrativ teritoriale) ºi va sesiza
direcþia generalã a finanþelor publice
judeþene sau a municipiului Bucureºti.
Autoritatea deliberativã ia act de
existenþa situaþiei de crizã financiarã
prin adoptarea unei hotãrâri ºi
mandateazã ordonatorul principal de
credite (primarul, sau dupã caz,
preºedintele consiliului judeþean)
pentru a elabora un plan de redresare
financiarã.
În termen de cinci zile lucrãtoare de la
data adoptãrii hotãrârii, prin ordin al
prefectului, se constituie comitetul
pentru situaþii de crizã financiarã, iar
ordonatorul de credite solicitã
înregistrarea crizei financiare în
Registrul local al situaþiilor de crizã
financiarã a unitãþilor administrative-teritoriale. Acest Registru local se
actualizeazã permanent ºi se publicã pe
pagina de internet a Ministerului
Finanþelor Publice.
Planul de redresare financiarã trebuie
pregãtit de cãtre ordonatorul principal
de credite, împreunã cu ceilalþi membrii
ai comitetului pentru situaþii de crizã
financiarã, într-un termen de maxim 30
de zile de la data adoptãrii hotãrârii prin
care a fost declaratã situaþia de crizã.
Planul trebuie avizat de cãtre camera de
conturi teritorialã. Versiunea finalã a
planului de redresare financiarã se
aproba prin hotãrârea autoritãþii
deliberative.
Planul de redresare financiarã va
cuprinde, printre altele: mãsuri care sã
asigure prestarea serviciilor publice
esenþiale de cãtre autoritãþile administraþiei publice locale pe durata
aplicãrii planului, mãsuri de creºterea
gradului de colectare a veniturilor
proprii, precum ºi de generare de
venituri suplimentare, de reducere a
cheltuielior, de restructurare cu privire
la organizare ºi gestionarea aparatului

de specialitate al primarului, respectiv
al consiliului judeþean ºi al serviciilor ºi
instituþiilor publice etc.
Pe perioada implementãrii planului de
redresare financiarã, ordonatorul principal de credite nu va putea sã realizeze
anumite tipuri de acþiuni fãrã aprobarea
prealabilã a autoritãþii deliberative ºi
fãrã avizul consultativ al comitetului
pentru situaþii de crizã financiarã, cum
ar fi: luarea unor decizii care sã conducã
la creºterea obligaþiilor financiare,
înfiinþarea de noi servicii publice sau
instituþii, angajarea de personal
suplimentar, plata oricãror obligaþii
financiare contractate ºi necuprinse în
planul de redresare financiarã,
împrumutarea de fonduri, cu excepþia
împrumuturilor de refinanþare, etc.
1.3. Încetarea crizei financiare
Autoritatea deliberativã va adopta o
hotãrâre prin care va declara încetarea
situaþiei de crizã financiarã în urmãtoarele cazuri:
Ø dacã criteriile pentru care este
prezumatã situaþia de crizã financiarã
nu s-au mai evidenþiat timp de 180 de
zile calendaristice;
Ø dacã sunt îndeplinite criteriile
pentru declararea stãrii de insolvenþã.

2. Insolvenþa unitãþilor
administrativ teritoriale
2.1. Insolvenþa unitãþilor administrative
teritoriale

Primãria Aninoasa din judeþul Hunedoara a depus prima cerere de intrare în insolvenþã

2.2. Deschiderea procedurii insolvenþei
împotriva unitãþilor administrativ
teritoriale ºi consecinþele ei
Spre deosebire de declararea crizei
financiare, intrarea în insolvenþã se va
putea cere atât de primar sau
preºedintele consiliului judeþean, cât ºi
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Scopul declarat al OUG 46/2013 este întãrirea
situaþiei financiare a unitãþilor administrativteritoriale ºi sprijinirea disciplinei economicofinanciare a acestora.
OUG 46/2013 defineºte insolvenþa
unitãþilor administrativ teritoriale într-o
manierã similarã cu starea de crizã
financiarã, singurele diferenþe constând
în vechimea ºi valoarea creanþelor
raportate la bugetul general al
unitãþilor administrativ teritoriale, dupã
cum urmeazã:
Ø neachitarea obligaþiilor de platã,
lichide ºi exigibile, mai vechi de 120 de
zile ºi care depãºesc 50% din bugetul
general al unitãþii administrativteritoriale, fãrã a se lua în calcul cele
aflate în litigiu comercial; sau
Ø neachitarea drepturilor salariale
izvorâte din raporturile de muncã ºi
prevãzute în bugetul de venituri ºi
cheltuieli, pe o perioadã mai mare de
120 de zile de la data scadenþei.

de creditori. Þinând cont de pragul
impus de lege - 50% din bugetul
general al unitãþii administrativ
teritoriale, este greu de crezut cã un
singur creditor va putea solicita
deschiderea insolvenþei, acest lucru
fiind însã posibil pentru un grup de
creditori.
În termen de cinci zile lucrãtoare de la
data deschiderii procedurii insolvenþei
de cãtre judecãtorul sindic, ordonatorul
de credite solicitã înregistrarea unitãþii
administrative teritoriale în Registrul
local al situaþiilor de insolvenþã a
unitãþilor administrative teritoriale.
Principalii participanþi la procedura
insolovenþei unitãþilor administrative
teritoriale sunt ordonatorul principal de
credite, autoritãþile deliberative,

instanþele judecãtoreºti, judecãtorulsindic, adunarea creditorilor, comitetul
creditorilor ºi administratorul judiciar.
Printre principalele efecte ale deschiderii procedurii insolvenþei se
numãrã urmãtoarele:
Ø suspendarea tuturor acþiunilor
judiciare sau extrajudiciare pentru
realizarea creanþelor asupra unitãþii
administrativ-teritoriale, începând cu
data deschiderii procedurii;
Ø suspendarea termenelor de
prescripþie a acþiunilor judiciare sau
ex tr a j u d i ci a r e p entr u r ea l i z a r ea
creanþelor creditorilor împotriva
unitãþii administrativ-teritoriale.
Termenele vor reîncepe sã curgã dupã
30 de zile de la închiderea procedurii de
insolvenþã;
Ø începând cu data deschiderii
procedurii se suspendã de drept ºi
curgerea dobânzilor, majorãrilor sau
penalitãþilor de orice fel aferente
creanþelor nãscute anterior ºi ulterior
deschiderii procedurii ºi negarantate cu
ipotecã, gaj sau altã garanþie realã
mobiliarã ori drept de retenþie de orice
f el s au pãr þi l or negar antate d i n
creanþele garantate cu astfel de
garanþii.
Procedura insolvenþei reglementatã

de OUG 46/2013 este de cele mai multe
ori similarã cu procedura insolvenþei
societãþilor comerciale, reglementatã
de Legea 85/2006, principalele
diferenþe rezultând din specificul
situaþiei unitãþilor administrativ
teritoriale care desfãºoarã activitãþi de
interes public ºi care, din aceastã cauzã,
nu pot fi radiate ºi nici nu pot intra în
faliment.
Planul de redresare va fi pregãtit de
cãtre administratorul judiciar împreunã
cu ordonatorul principal de credite ºi va
fi supus avizãrii direcþiei generale a
finanþelor publice judeþene ºi a camerei
de conturi teritoriale, urmând sã fie
supus ulterior aprobãrii autoritãþii deliberative. Modul de aprobare al
planului de redresare este mult mai
complicat decât în cazul societãþilor
comerciale, situaþie care va duce în final
la îngreunarea ºi întârzierea procesului
de recuperare a datoriilor de cãtre
creditori.
Un capitol distinct al planului de
redresare este alcãtuit din planul de
achitare a debitelor cãtre creditori care
va fi negociat de cãtre administratorul
judiciar cu creditorii.
Planul de redresare poate defavoriza
unele creanþe, poate prelungi data
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scadenþelor ºi poate modifica rata
dobânzii, penalitãþile sau oricare alte
clauze din cuprinsul contractului ori al
celorlalte izvoare ale obligaþiilor unitãþii
administrativ-teritoriale. Executarea
planului de redresare se poate întinde
pe o perioadã de maxim de trei ani
calculaþi de la data admiterii planului.
În cazul în care planul de achitare a
debitelor cãtre creditori stipuleazã
rambursarea a mai puþin de 100% din
datorii, administratorul judiciar are
obligaþia sã se asigure cã unitatea
administrativ-teritoriala respectã
prevederile din planul de redresare ºi cã
au fost luate toate mãsurile necesare
pentru maximizarea veniturilor ºi
reducerea cheltuielilor. În acest sens
este necesar ca toate bunurile din
domeniul privat al unitãþii administrativ
- teritoriale care nu sunt folosite pentru
furnizarea serviciilor publice esenþiale
sã fi fost vândute, concesionate,
închiriate, lichidate ºi sã se ia mãsuri
pentru reorganizarea compartimentelor din structura aparatului de
specialitate al primarului sau consiliului
judeþean, ºi din instituþiile sau serviciile
publice de interes local sau judeþean,
finanþate integral sau parþial prin
subvenþii de la bugetul local.
În scopul creºterii valorii patrimoni u l u i u ni tã þi i a d mi ni s tr a ti v teritoriale, administratorul poate sã
propunã consiliului local rezilierea sau
denunþarea unilateralã a oricãrui contract, a închirierilor neexpirate sau a
altor contracte pe termen lung, atâta
timp cât aceste contracte nu sunt
executate în totalitate de cãtre toate
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pãrþile implicate ºi nu pot fi executate
în cadrul planului de redresare.
ªi în cazul situaþiilor de insolvenþã,
OUG 46/2013 impune restricþii similare
cu cele reglementate în cazul
declanºãrii unei situaþii de crizã
financiarã.
2.3. Procedura de închidere a
insolvenþei
Încetarea stãrii de insolvenþã
intervine în momentul în care nu mai
sunt îndeplinite condiþiile stãrii de
insolvenþã a unitãþii administrativteritoriale, prin pronunþarea, de cãtre
judecãtorul-sindic a unei hotãrâri de
închidere a procedurii, chiar dacã nu au
fost stinse toate creanþele cuprinse în
planul de redresare. Restul creanþelor
nestinse în procedura de insolvenþã vor
fi cuprinse în planul de redresare a stãrii
de crizã financiarã.
Ca ºi consecinþã a încetãrii stãrii de
insolvenþã, într-un termen de 30 de zile
de la închiderea procedurii de
insolvenþã, vor reîncepe sã curgã
termenele de prescripþie a acþiunilor
judiciare sau extrajudiciare pentru
realizarea creanþelor creditorilor
împotriva unitãþii administrativteritoriale.
Aºa cum am arãtat anterior,
executarea planului de redresare se
poate întinde pe o perioadã de maxim
trei ani calculaþi de la data admiterii
planului. Legea nu prevede însã ºi
posibilitatea extinderii acestui termen
ºi nici nu reglementeazã situaþia în care,
la expirarea termenului de trei ani,
unitatea administrativ teritorialã se aflã
în continuare în stare de insolvenþã.
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Modul de aprobare al planului de redresare
este mult mai complicat decât în cazul societãþilor
comerciale, situaþie care va duce în final la
îngreu narea ºi înt ârziere a p r o ce su l u i d e
recuperare a datoriilor de cãtre creditori.
3. Rãspunderea patrimonialã,
contravenþionalã sau penalã
a celor care au contribuit la
declanºarea stãrii de
insolvenþã
La cererea administratorului judiciar,
judecãtorul sindic poate dispune ca
persoanele vinovate de ajungerea în
starea de insolvenþã sã suporte, din
patrimoniul propriu, partea din datorii
pentru care sunt responsabile. Astfel de
persoane vinovate ar fi cele implicate în
administrarea activitãþii unitãþii
administrativ-teritoriale, care au folosit
bani publici în scopuri personale, au
comis falsuri contabile, au declarat
dispãrute documente contabile sau nu
au respectat legislaþia în vigoare cu
privire la completarea registrelor
contabile, au decis, din interes personal,
continuarea unei activitãþi care a dus la
insolvenþã, au efectuat plata unor
datorii cãtre un anumit creditor, în
detrimentul altor creditori, în decurs de
120 de zile, anterior introducerii cererii
de deschidere a procedurii de
insolvenþã, etc.
Pe lângã rãspunderea patrimonialã,
aceste persoane pot fi, de asemenea,

supuse ºi rãspunderii penale ºi
disciplinare. Neintroducerea, sau
introducerea tardivã de cãtre
ordonatorul principal de credite a
cererii de deschidere a procedurii de
insolvenþã se pedepseºte cu închisoarea
de la trei luni la un an sau cu amendã.

4. Câteva concluzii
Dacã în cazul societãþilor comerciale,
insolvenþa de drept comun pare sã vinã
în special în sprijinul creditorilor ºi are
drept scop principal recuperarea
creanþelor acestora, procedura
reglementatã de OUG 46/2013 pare a
aduce mai multe avantaje decât
dezavantaje unitãþilor administrativ
teritoriale. Mãsurile luate în urma
deschiderii procedurii insolvenþei
urmãresc redresarea situaþiei financiare
a unitãþii administrativ teritoriale, chiar
dacã asta înseamnã micºorarea
datoriilor faþã de creditori, prin
reeºalonarea sau chiar ºtergerea lor. Din
momentul deschiderii procedurii,
unitãþile administrativ teritoriale nu
mai acumuleazã penalitãþi ºi dobânzi
pentru creanþele restante ºi nu mai pot
fi executate silit. Creditorii, pe de altã
parte, se pot alege cu reducerea
creanþelor total sau parþial ºi nu îºi vor
putea executa silit, în mod individual,
debitorul.
ªi locuitorii unitãþii administrativ
teritoriale ar putea fi afectati de
intrarea în insolvenþã, în special din
cauza reducerilor de personal, dar ºi
prin posibila instituire de taxe ºi
impozite suplimentare. Unitatea
administrativ teritorialã nu îºi va înceta
însã activitatea, iar serviciile publice
esenþiale vor fi în continuare furnizate
cãtre cetãþeni.

