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EMITENT: MUNICIPIUL AIUD 

Prospect de ofertă publică iniţială primară 
de obligaţiuni municipale emise de 

MUNICIPIUL AIUD 
 

 
Valoarea nominală a emisiunii: 5 000 000 000 lei 

 
Rata dobânzii: variabilă, [(BUBID3M+BUBOR3M)/2]+2%, calculată trimestrial,  

pentru prima perioadă de calcul rata dobânzii este de 18% pe an 
 

Rambursarea împrumutului obligatar: în opt rate trimestriale egale 
(prima rată la data de 27.10.2003, a doua rată la data de 26.01.2004, a 

treia rată la data de 26.04.2004, a patra rată la data de 26.07.2004, a cincea 
rată la data de 27.10.2004, a şasea rată la data de 28.01.2005, a şaptea rată la 

data de 29.04.2005 şi ultima rată 29.07.2005) 
 
 
 

Intermediar: BT SECURITIES SA 

Grup de vânzare: BANCA TRANSILVANIA SA 

Consultant financiar al emitentului: VMB PARTNERS SA 

Emisiune de obligaţiuni structurată de: VMB PARTNERS SA 
 

VIZA DE AUTORIZARE APLICATĂ PE TEXTUL OFERTEI DEFINITIVE NU ARE VALOARE DE GARANŢIE ŞI 

NICI NU REPREZINTĂ O ALTĂ FORMĂ DE APRECIERE A CNVM CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, 

AVANTAJELE SAU DEZEVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA 

TRANZACŢIILE DE ÎNCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI; DECIZIA 

CERTIFICĂ NUMAI REGULARITATEA OFERTEI ÎN PRIVINŢA EXIGENŢELOR LEGII ŞI ALE NORMELOR 

ADOPTATE ÎN APLICAREA ACESTEIA. 
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DATE GENERALE ALE EMISIUNII DE OBLIGAŢIUNI MUNICIPALE AIUD 

1. Emitent: municipiul Aiud reprezentat de Primar 

2. Valoarea totală a emisiunii: 5.000.000.000 lei 

3. Numărul de Obligaţiuni emise în vederea subscrierii: 5.000 Obligaţiuni. 

4. Valoarea nominală: la emitere valoarea nominală este de 1.000.000 lei/Obligaţiune. Împrumutul 

obligatar se va rambursa în opt rate trimestriale egale. Valoarea unei rate pentru o obligaţiune este 

de 125.000 lei astfel că la scadenţă, împrumutul va fi plătit integral către investitori. 

5. Preţul de emisiune: 1.000.000 lei/Obligaţiune. 

6. Preţul de vânzare: 1.000.000 lei/Obligaţiune. 

7. Număr minim de Obligaţiuni subscrise: 1 Obligaţiune. 

8. Perioada de derulare a ofertei: 7 zile lucrătoare de la data 30 iulie 2003 ora 9,00 (ora 

României) pâna la data de 05 august 2003, ora 14,00 . Orice modificare a termenilor prezentei oferte 

publice autorizate se va face la cererea emitentului, cu acordul prealabil al CNVM şi va fi facută 

publică printr-un anunţ publicitar obligatoriu, în aceleaşi condiţii ca şi oferta, conform legislaţiei în 

vigoare. 

9. Publicitate: Anunţul publicitar de ofertă va fi publicat în două cotidiene de difuzare naţională timp 

de trei zile consecutiv, în conformitate cu art. 69 alin 2) din OUG nr. 28/2002 aprobată prin Legea 

525/2002. 

10.Tranzacţionare pe piaţa secundară: după confirmarea de către CNVM a raportului privind 

rezultatul ofertei şi înscrierea obligaţiunilor la O.E.V.M., municipiul Aiud va face toate demersurile 

necesare pentru înscrierea la cota Bursei de Valori Bucureşti a obligaţiunilor municipale AIUD. 

11. Dobânda plătită investitorilor: rata dobânzii este variabilă, recalculată trimestrial după 

formula [(BUBID3M+BUBOR3M)/2]+2%; rata dobânzii aferentă primei perioade de plată este de 18% 

pe an; dobânda se calculează începând din ziua închiderii ofertei şi se plăteşte trimestrial. 

12. Perioada de rambursare a împrumutului şi a dobânzii de către Emitent către 

investitori: rambursarea se realizează în opt rate trimestriale egale . 

13. Plata dobânzii şi a împrumutului către investitori: 

Agentul de plată desemnat este BT SECURITIES SA în calitate de intermediar, care va plăti atât 

dobânzile cât şi principalul, prin intermediul Băncii Transilvania în calitate de Grup de vânzare. 

În caz de închidere fără succes a prezentei oferte publice, BT Securities va plăti sumele subscrise 

către subscriitori în prima zi lucrătoare de la închiderea perioadei de subscriere. 
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Pentru a efectua plata principalului şi a dobânzilor conform prevederilor prospectului de ofertă, 

Emitentul va vira în contul indicat de Agentul de Plată, sumele necesare plăţii dobânzii şi după caz a 

principalului cu minimum 5 (cinci) zile înainte de termenele de plată stabilite în prezentul prospect. 

Plata principalului şi a dobânzilor se va realiza de către BT Securities prin intermediul sediilor 

teritoriale ale Băncii Transilvania astfel : 

- pentru persoanele fizice/juridice care deţin obligaţiuni cumpărate în cadrul ofertei primare, plata 

se va face în numerar sau prin virament în contul indicat pe cererea de subscriere; 

- pentru persoanele fizice/juridice care au cumpărat Obligaţiuni prin intermediul BVB, ca urmare a 

tranzacţionării acestora la BVB, plata se poate realiza astfel: 

 prin transfer într-un cont bancar desemnat de deţinătorul de obligaţiuni în situatia în care 

acesta a notificat Agentul de plată asupra elementelor de identificare a contului şi băncii în 

care doreşte să efectueze vărsămintele, cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte de momentul 

începerii plăţilor; 

 în numerar la ghişeele din localitatea de domiciliu/sediu a deţinătorului, conform adresei 

specificată în Registrul deţinătorilor de obligaţiuni la data de referinţă; în cazul în care în 

localitatea de domiciliu/sediu nu există o unitate a Băncii Transilvania plata în numerar se va 

face prin intermediul celei mai apropiate unităţi a Băncii Transilvania solicitată de către 

investitor; în cazul în care în localitatea de domiciliu/sediu există mai multe unităţi, plata se va 

face prin sucursala judeţeană sau de sector a Băncii Transilvania. 

14. Destinaţia fondurilor: Fondurile rezultate ca urmare a emisiunii de Obligaţiuni au în vedere 

finanţarea următorului proiect de investiţii: “Extindere Staţie de Epurare, reţele şi colector de 

canalizare în municipiul Aiud”. 

15. Garanţii din partea Emitentului: Municipiul Aiud garantează plaţile dobânzilor şi rambursările 

principalului aferente obligaţiunilor Municipiului Aiud, la termenele de scadenţă, prin întreaga sa 

putere fiscală şi de impozitare, în condiţiile legii, conform “Acordului de garantare” prezentat în 

prezentul prospect de ofertă publică. 

Municipiul Aiud, reprezentat de Primarul Municipiului, garantează plata integrală a principalului şi a 

dobânzilor cu parte din creanţele pe care le are de încasat, creanţe ce reprezintă veniturile curente şi 

cotele defalcate din impozitul pe venit aferente bugetelor locale pe anii 2003, 2004 şi 2005. 

Cuantumul veniturilor cu care Municipiul Aiud garantează anual este egal cu obligaţiile de plată a 

principalului, a dobânzilor şi a comisioanelor referitoare la această emisiune de obligaţiuni, aferente 

fiecărui an: 2003, 2004 şi respectiv 2005, conform acordului de garantare prezent în acest prospect. 

Veniturile care se constituie în garantie şi care sunt încasate la bugetul local vor fi supuse condiţiilor 

Acordului de Garantare, care se va aplica cu prioritate faţă de orice revendicări ale unor terţi către 

Primăria Municipiului Aiud, indiferent dacă aceste terţe părti cunosc sau nu cunosc Acordul de 

Garantare încheiat între Primarul Municipiului Aiud şi Investitori, prezent în acest Prospect de ofertă. 
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16. Intermediar şi agent de plată: BT Securities SA 

17. Grup de vânzare: Banca Transilvania SA 

18. Modalitatea de efectuare a ofertei publice: plasament intermediat  

19. Metoda de intermediere: metoda celei mai bune execuţii cu specificaţia expresă că Banca 

Transilvania va subscrie toate obligaţiunile rămase nesubscrise la închiderea perioadei de subscriere  

20. Comisioane de intermediere: 1,2% din valoarea totală a subscrierilor 

21. Comisioanele grupului de vânzare: 0,4% din valoarea subscrierilor efectuate prin intermediul 

Băncii Transilvania, comision plătit de către intermediar 

22. Data şi nr. Deciziei CNVM de autorizare: 2360/24.07.2003. 

23. Sinteza situaţiei financiare curente a Emitentului:  

• 2003: în Bugetul local al Municipiului Aiud sunt prevăzute următoarele 

venituri totale de 113.748.685 mii lei, din care venituri curente în valoare de 28.004.699 mii 

lei şi venituri curente plus cota defalcată din impozit pe venit 40.004.699 mii lei; 

• 2002: venituri totale de 91.746.606 mii lei, din care venituri curente în valoare de 16.634.379 

mii lei şi venituri curente plus cota defalcată din impozit pe venit 29.496.309 mii lei; 

• 2001: venituri totale de 72.042.504 mii lei, din care venituri curente în valoare de 

12.337.680mii lei şi venituri curente plus cota defalcată din impozit pe venit 23.310.576 mii lei; 

• 2000: venituri totale de 22.689.045 mii lei, din care venituri curente în valoare de 10.500.109 

mii lei şi venituri curente plus cota defalcată din impozit pe venit 15.895.281 mii lei; 

• 1999: venituri totale de 22.391.679 mii lei, din care venituri cuvaloare de 9.634.143 mii lei şi 

venituri curente plus cota defalcată din impozitul pe salarii 15.895.281 mii lei. 

 

Definiţii: 

Oferta publică 

de vânzare 

Oferta unui Emitent de a vinde un număr de obligaţiuni la pret fix, difuzată prin

intermediul mijloacelor de informare în masă sau comunicată pe alte căi şi

adresată publicului larg, sub condiţia posibilităţii egale de receptare de către

minimum 100 de persoane, nedeterminate într-un anume fel. 

BUBID3M Reprezintă rata medie a dobânzii plătite de o bancă (dobânda pasivă) pentru 

depozitele atrase pe o perioadă de 3 luni de la alte bănci de pe piaţa 

interbancară monetară. 

BUBOR3M Reprezintă rata medie a dobânzii percepută de o bancă (dobânda activă) pentru 

depozitele plasate pe o perioadă de 3 luni la alte bănci pe piaţa interbancară 

monetară. 

Conform Normei BNR nr.4/1995, Banca Naţională a României publică zilnic un 

nivel de referinţă pentru depozitele atrase (BUBID) şi plasate (BUBOR) pe piaţa 
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interbancară monetară.  

Informaţii privind nivelul ratelor BUBID şi BUBOR se găsesc zilnic pe pagina de 

web a BNR (www.bnro.ro) şi în presa financiară românească. 

CNVM Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 

BVB Bursa de Valori Bucureşti. 

Perioada  

de derulare a 

ofertei 

7 zile lucrătoare de la data de 30.07.2003 ora 9,00 (ora României) până la data 

de 05.08.2003, ora 14,00. Orice modificare a termenilor prezentei oferte publice 

autorizate se va face la cererea emitentului, cu acordul prealabil al CNVM şi va fi 

făcută publică printr-un anunţ publicitar obligatoriu, în aceleaşi condiţii ca şi 

oferta, conform legislaţiei în vigoare. 

Emitentul  Municipiul Aiud, reprezentat de Primarul Municipiului Aiud. 

Garanţie Municipiul Aiud, reprezentat de Primarul Municipiului, garantează plata integrală 

a principalului şi a dobânzilor cu parte din creanţele pe care le are de încasat, 

creanţe ce reprezintă veniturile curente şi cotele defalcate din impozitul pe venit 

aferente bugetelor locale pe anii 2003, 2004 şi 2005. Cuantumul veniturilor prin 

care Municipiul Aiud garantează anual este egal cu obligaţiile de plată a 

principalului, a dobânzilor şi a comisioanelor referitoare la aceasta emisiune de 

obligaţiuni, aferente fiecărui an: 2003, 2004 şi respectiv 2005. Conform Legii 

nr.189/1998 a finanţelor publice locale împrumutul contractat de autoritatea 

publică locală reprezintă o obligaţie generală care trebuie rambursată din 

resursele aflate la dispoziţia autorităţii publice locale, cu excepţia transferurilor 

de la bugetul de stat cu destinaţie specială. Datoria publică locală nu reprezintă 

obligaţii sau răspunderi ale Guvernului şi aceasta va fi rambursată exclusiv din 

veniturile prin care s-a garantat împrumutul respectiv de către autorităţile 

administraţiei publice locale. Emitentul se obligă să ramburseze datoria şi să 

plătească dobânzile şi comisioanele aferente acestei datorii numai din veniturile 

autorităţii administraţiei publice locale, fără ca Guvernul să aibă vreo obligaţie 

de plată şi fără a fi folosită credibilitatea sau capacitatea de impozitare a 

Guvernului pentru garantarea rambursării datoriei unităţii administrativ-

teritoriale, a plăţii dobânzilor şi comisioanelor aferente. 

Agent de plată BT Securities 

Agent de  

Transfer 

BT Securities 

Consultant 

Financiar  

 

VMB Partners SA 
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al Emitentului 

Încheierea  

cu succes 

Oferta va fi considerată ca fiind încheiată cu succes dacă, la data închiderii 

acesteia, au fost subscrise şi plătite minim 60% din numărul de Obligaţiuni 

oferite public. 

Confirmarea 

raportului 

privind 

rezultatele 

Ofertei 

CNVM va confirma raportul privind rezultatele ofertei primare în condiţiile legii.  

Obligaţiunile Cele 5.000 Obligaţiuni cu o valoare nominală iniţială de 1.000.000 lei/ 

obligaţiune, care fac obiectul acestei Oferte. 

OEVM Oficiul de Evidenţă a Valorilor Mobiliare. 

Oferta Oferta făcută de Emitent pentru vânzarea unui număr de 5.000 de Obligaţiuni 

municipale, în condiţiile prevăzute de acest Prospect de Ofertă Publică. 

Prospectul Acest prospect de ofertă publică. 

Rata dobânzii Variabilă, recalculată trimestrial conform următoarei formule: 

d =(BUBID3M+BUBOR3M)/2]+2%; unde: ratele BUBID şi BUBOR sunt ratele 

dobânzilor interbancare, considerate la 3 luni şi se calculează ca mediile 

aritmetice ale valorilor înregistrate pe parcursul ultimelor 5 zile lucrătoare 

anterioare datei de referinţă. 

Rata dobânzii aferente primei perioade de plată este de 18% pe an. 

Dobânda se calculează începând din ziua închiderii ofertei publice de vânzare şi 

se plăteşte trimestrial. Rata dobânzii pentru următoarea perioadă de plată se 

face publică într-un ziar de circulaţie naţională şi se afişează la sediile 

intermediarului şi grupului de vânzare unde s-a efectuat vânzarea pe piaţa 

primară a obligaţiunilor. Nivelul ratei dobânzii va fi comunicat OEVM şi prin 

sistemul Bursei de Valori Bucureşti. 

Dobânda de plată D = (d x N x VN)/360 zile, unde ”d” este formula de calcul a 

ratei dobânzii definită mai sus, N = nr. de zile corespunzătoare perioadei pentru 

care se plăteşte dobânda, VN = valoarea nominală a obligaţiunilor. 

Scadenţa 

dobânzii 

(cuponului) 

Dobânda va fi plătită trimestrial la următoarele date : 27.10.2003, 26.01.2004, 

26.04.2004, 26.07.2004, 27.10.2004, 28.01.2005, 29.04.2005 şi 29.07.2005. 

Scadenţa Împrumutul va fi rambursat în opt rate trimestriale egale astfel: la data de 
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împrumutului 27.10.2003 o optime din valoarea obligaţiunii în valoare de 125.000 lei, la data 

de 26.01.2004 o optime din valoarea obligaţiunii în valoare de 125.000 lei, la 

data de 26.04.2004 o optime din valoarea obligaţiunii în valoare de125.000 lei, 

la data de 26.07.2004 o optime din valoarea obligaţiunii în valoare de 125.000 

lei, la data de 27.10.2004 o optime din valoarea obligaţiunii în valoare de 

125.000 lei,la data de 28.01.2005 o optime din valoarea obligaţiunii în valoare 

de 125.000 lei,la data de 29.04.2005 o optime din valoarea obligaţiunii în 

valoare de125.000 lei, la data de 29.07.2005 o optime din valoarea obligaţiunii 

în valoare de 125.000 lei. 

Data  

de referinţă 

Reprezintă data la care o persoană trebuie să fie înregistrată în Registrul Bursei 

ca deţinător de obligaţiuni pentru a fi îndreptaţită la încasarea următorei tranşe 

din dobânda sau din principal. Datele de referinţă sunt următoarele: 

20.10.2003, 19.01.2004, 19.04.2004, 19.07.2004, 20.10.2004, 21.01.2005, 

22.04.2005 şi 22.07.2005. 

Data cupon Reprezintă ziua calendaristică la care devine exigibilă obligaţia emitentului de a 

efectua plata unei dobânzi şi/sau a unei cote părţi din principal către proprietarii 

de obligaţiuni înregistrati în Registrul Bursei la data de referinţă stabilită pentru 

trimestrul respectiv. 

Zile lucrătoare Orice zi, exceptând sâmbetele, duminicile şi toate sărbătorile legale. 

Preţul bid Reprezintă cel mai mare preţ la cumpărare introdus în sistemul de 

tranzacţionare al BVB pentru un emitent, la un moment dat. 

Preţul ask Reprezintă cel mai mic preţ la vânzare introdus în sistemul de tranzacţionare al 

BVB pentru un emitent, la un moment dat. 
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Notă către investitori 

Municipalitatea şi Intermediarul nu garantează informaţiile şi documentele necuprinse în prezentul 
prospect şi furnizate de altcineva decât de municipalitate sau intermediar. 

Intermediarul şi municipalitatea sunt autorizaţi să furnizeze informaţii sau documente referitoare la 
prezentul prospect. Nici o altă persoană fizică sau juridică nu a fost autorizată să furnizeze informaţii 
sau documente referitoare la oferta publică descrisă în prezentul prospect. 

Acest prospect a fost elaborat numai în legătură cu oferta de obligaţiuni descrisă de acesta. 

Investitorii îşi asumă responsabilitatea în luarea deciziei de a investi în valorile mobiliare oferite prin 
prezentul prospect. Investitorii trebuie să ia în considerare atât avantajele cât şi riscurile implicate de 
investiţie în baza unei examinări proprii a termenilor ofertei. 

CNVM a autorizat acest prospect prin Decizia nr. 2360 din 24.07.2003. 

VIZA DE AUTORIZARE APLICATĂ PE TEXTUL OFERTEI DEFINITIVE NU ARE VALOARE DE GARANŢIE 
ŞI NICI NU REPREZINTĂ O ALTĂ FORMĂ DE APRECIERE A CNVM CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, 
AVANTAJELE SAU DEZEVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA 
TRANZACŢIILE DE ÎNCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI; DECIZIA 
CERTIFICĂ NUMAI REGULARITATEA OFERTEI ÎN PRIVINŢA EXIGENŢELOR LEGII ŞI ALE NORMELOR 
ADOPTATE ÎN APLICAREA ACESTEIA. 

Oricare cumpărător al obligaţiunilor este obligat să se conformeze regulilor şi reglementărilor în 
vigoare, indiferent de legea aplicabilă repectivei operaţiuni privind obligaţunile şi să obţină toate 
aprobările şi avizele necesare pentru a se încadra în dispozitiile legii respective. Intermediarul nu va 
avea nici o responsabilitate în legatură cu aceasta. 

Investitorii potenţiali se vor informa în legătură cu (a) condiţiile de impozitare în vigoare şi efectele 
acestora; (b) cerinţele cadrului juridic; şi (c) orice restricţii privind regimul valutar ce pot avea 
relevanţă în cazul subscripţiei, proprietăţii sau renunţării la obligaţiuni. 

Intermediarul nu face nici o interpretare şi nu dă nici o garanţie, expresă sau implicită, în legatura cu 
acurateţea şi integralitatea informaţiilor din acest prospect şi nimic din conţinutul acestui prospect nu 
este şi nu trebuie să fie inţeles ca fiind o promisiune sau ca o interpretare făcută de către 
intermediar.  
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Emitentul, Intermediarul şi Grupul de Vânzare nu vor avea nici o responsabilitate decurgând din 
oferta efectuată în conformitate cu acest prospect în cazuri de forţă majoră (cazurile de forţă 
reprezintă evenimente neprevăzute, inevitabile sau, în orice caz, în afara controlului unei părţi, şi 
includ, fără a se limita la acestea, stări de război, insurecţie, revolte, tulburări civile, calamităţi, 
incendii, inundaţii, furtuni, greve sau alte tulburări generale ale procesului de muncă).  

Potenţialii investitori nu vor interpreta conţinutul acestui prospect ca pe o recomandare de investiţie. 
Fiecare investitor trebuie să-şi consulte proprii consultanţi, contabili sau alţi consilieri în legatură cu 
aspectele juridice, de impozitare, de afaceri, financiare sau în legătură cu aspectele implicate de 
subscripţia, cumpărarea, păstrarea sau transferarea obligaţiunilor. 

Acest prospect a fost întocmit pe baza documentelor puse la dispoziţie de către municipalitate şi 
consultantul său financiar sau provin din alte surse care au fost indicate în Prospect. 
 

Verificând conţinutul acestui prospect, municipiul Aiud prin autoritatea sa executivă, 

primarul, acceptă responsabilitatea pentru conţinutul acestuia şi confirmă că nu sunt 

omisiuni sau declaraţii neadevărate referitoare la acest prospect. 
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ACORD D E GARANT ARE 

Între: 

Municipiul AIUD, în calitate de Emitent, reprezentat de Primar 

şi 

Persoanele fizice şi juridice deţinători ai obligaţiunilor municipale emise de Municipiul Aiud 
în baza prospectului de emisiune avizat de CNVM cu avizul nr. 24.07.2003, şi înregistraţi la Oficiul de 
Evidenţă a Valorilor Mobiliare, precum şi succesorilor în drepturi ai acestora înregistraţi în registrul 
deţinătorilor de obligaţiuni, în calitate de Împrumutatori 

AV Â ND  ÎN  V ED ER E:  

A .  AR T .  6  Ş I  A R T .  49  D IN  L EGEA  NR .189/1998  P R IV IND  F INA NŢEL E  P U BL IC E  L O C A L E ,  
C U  MO D IF ICĂR I L E  U L TER IOA R E ,  PR IN  C AR E  AU TO R ITĂŢ I L E  P U BL IC E  L O C A L E  P O T  
GA R A NTA  ÎMP R U MU TUR I L E  C O NTRA C TA TE ,  P R IN  O R IC E  SUR SĂ  D E  V EN IT  C O NF OR M 
L EG I I ;  

B .  PR EV ED ER I L E  A R T .  21  A L IN  2  D IN  LEGE A  NR .215/2001  P R IV IND  A D MIN ISTR AŢ I A  
P U BL ICĂ  L O C AL A ,  C U  MOD IF ICĂR I L E U L TER IO A R E ,  P R IN  C A R E  PR IMA R UL  
F U NC T IO NEA ZA  C A  A U TO R ITA TE  A  A D MIN ISTR A T IE I  P U BL IC E  L O C A L E;  

C .  HO TĂR Â R EA  CO NS I L IU L U I  LO C A L  A L  MU NIC I P IU L U I  A IU D  NR .  30/2003  P R IV IND  
C O NTR A C TAR EA  U NU I  ÎMP R U MU T  ÎN  V A L O A R E  D E  5 .000 .000 .000  L E I  P R INTR -O  
EMIS IU NE  D E  O BL I GAŢ IU N I  MU NIC I P A L E ,  Î N  C O ND IŢ I I L E  P R EV ED ER I L O R  OUG.  NR .  
28/2002 ,  A L E  LEG I I  NR .  525/2002  Ş I  A  P R EV ED ER I L O R  CNVM P R IV IND  OF ER TEL E  
P U BL IC E  D E  V Â NZA R E .   

ÎN  C O NSEC INŢA  A C ESTO R A ,  A  INTER V EN IT  U R MĂTO R U L  AC OR D  D E  GAR A NTA R E:  

Art.1. Municipiul Aiud consimte irevocabil şi necondiţionat să garanteze obligaţiile de rambursare a 
principalului şi dobânzilor aferente obligaţiunilor Municipiului Aiud, la termenele de scadenţă 
prevăzute în prospectul de ofertă publică, prin întreaga sa putere fiscală şi de impozitare, în condiţiile 
legii. 

Art.2. Toate plăţile dobânzilor şi rambursările principalului la termenele de scadenţă aferente 
obligaţiunilor Municipiului Aiud vor fi efectuate din veniturile curente la bugetul local şi din cotele 
defalcate din impozitul pe venit aferente bugetului local conform legii şi a prospectului de ofertă 
publică de vânzare de obligaţiuni municipale Aiud autorizat de către CNVM. 

Art.3. Veniturile care se constituie în garanţie şi care sunt încasate la bugetul local vor fi supuse 
condiţiilor prezentului Acord de Garantare, care se va aplica cu prioritate faţă de orice revendicări ale 
unor terţi către Primăria Municipiului Aiud, indiferent dacă aceste terţe părţi cunosc sau nu cunosc 
prezentul Acord de Garantare. 

Art.4. Municipiul Aiud garantează plata integrală a principalului şi a dobânzilor cu parte din creanţele 
pe care le are de încasat, creanţe ce reprezintă veniturile curente şi cotele defalcate din impozitul pe 
venit aferente bugetelor locale pe anii 2003, 2004 şi 2005, prin cesionarea veniturilor Emitentului ce 
sunt evidenţiate în contul nr. ______________ deschise la Trezoreria Municipiului Aiud. Cuantumul 
veniturilor cu care Municipiul Aiud garantează anual este egal cu obligaţiile de plată a principalului, a 
dobânzilor şi a comisioanelor referitoare la această emisiune de obligaţiuni, aferente fiecărui an: 
2003, 2004 şi respectiv 2005. 

Art.5. Constituirea drept garanţii a veniturilor prevăzute la art. 4 se face pentru garantarea 
obligaţiunilor emise de Municipiul Aiud în cadrul ofertei publice primare de vânzare de obligaţiuni 
municipale pe piaţa internă de capital, în temeiul căreia Municipiul Aiud a împrumutat suma de 
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5.000.000.000 lei care urmează a fi rambursată în opt rate egale ce vor fi plătite trimestrial astfel: 
prima rată la data de 27 octombrie 2003, a doua rată la 26 ianuarie 2004, a treia rată la data de 26 
aprilie 2004, a patra rată la data de 26 iulie 2004, a cincea rată la data de 27 octombrie 2004, a 
şasea rată la data de 28 ianuarie 2005, a şaptea rată la data de 29 aprilie 2005, iar ultima rată la 
data de 29 iulie 2005. 

Rata dobânzii aferentă acestui împrumut va fi stabilită şi plătită trimestrial conform formulei 
[(BUBID3M+BUBOR3M)/2]+2%, la următoarele date: 27-octombrie-2003, 26-ianuarie-2004, 26-aprilie-
2004, 26-iulie-2004, 27-octombrie-2004, 28-octombrie-2005, 29-aprilie-2005 şi 29-iulie-2005. 

Art.6. Municipiul Aiud garantează, în mod irevocabil şi necondiţionat, deţinătorilor de obligaţiuni că 
sunt titularii creanţelor prevăzute la art. 4 şi răspunde de colectarea, existenţa şi validitatea 
creanţelor din momentul constituirii acestora drept garanţie. 

Art.7. Municipiul Aiud răspunde şi garantează că până la data închiderii ofertei publice de vânzare 
primară a obligaţiunilor nu a intervenit nici o clauză de stingere. 

Art.8. Prezenta garantare prin venituri devine valabilă şi se aplică începând cu data confirmării de 
către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a raportului de închidere privind rezultatele ofertei 
publice de vânzare pe piaţa primară a obligaţiunilor municipale şi până în momentul stingerii întregii 
creanţe. 

Art.9. Drepturile deţinătorilor de obligaţiuni municipale, înregistraţi la Oficiul de Evidenţă a Valorilor 
Mobiliare, care decurg din prezentul Acord de Garantare, se vor transmite dobânditorilor ulteriori 
(persoane fizice/juridice). 

Art.10. Obligaţiile asumate prin prezentul act sunt independente de orice alte obligaţii, iar Emitentul 
nu se va prevala în nici un caz şi nu va invoca alte obligaţii reciproce sau numai ale deţinătorilor de 
obligaţiuni pentru a exercita vreun drept de retenţie asupra sumelor datorate sau a refuza executarea 
obligaţiilor ce-i revin din prezentul acord de garantare. 

Art.11. Nerespectarea condiţiilor şi termenelor din prezentul Acord de Garantare îndreptăţeşte 
deţinătorii de obligaţiuni municipale emise de Municipiul Aiud să solicite Primarului realizarea acestora 
pe cale amiabila. În caz contrar solutionarea va fi supusa instantelor competente în materie. 

Art.12. Executarea prezentului Acord de garantare va fi continuată de căte succesorii în drepturi ai 
Municipiului Aiud. 

 

Municipiul Aiud 

 

Primar   Director Economic,       Director Direcţia Administraţie Publică  
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1.Emitentul 

1.1 Date de identificare a emitentului  

Municipiul Aiud, reprezentat de Primăria Municipiului Aiud, Str. Cuza Voda nr.1, Aiud 3325, jud Alba, 
cod fiscal 4613636. 

1.2 Generalitati 

Municipiul Aiud este aşezat la 37 km de Alba Iulia, la întâlnirea celor trei zone geografice: Câmpia 
Transilvaniei la nord-est, Podisul Târnavelor la sud-est şi Munţii Apuseni la vest.  

Din cele 11 localitãti care aparţin teritoriului administrativ al municipiului Aiud, localitatea componentã 
Aiud II este o continuare a municipiului Aiud, separarea nefiid vizibilă. 

Suprafaţa teritoriului administrativ al Municipiului Aiud însumează 142,2 km² şi cuprinde următoarele 
localităţi componente şi aparţinătoare: 
 Aiud şi localitatea componentã Aiud II – (544,54 ha)  
 Gîmbas - 0,25 km² (25,14 ha);  
 Mãgina - 0,79 km² (78,70 ha);  
 Pãgida 0- 0,22 km² (22,45 ha);  

 Localitãti apartinãtoare: 
 Ciumbrud - 0,81 km² (80,81 ha); 
 Sîncrai - 0,65 km² (65,48 ha); 
 Gîrbova de Jos - 1,04 km² (103,69 ha); 
 Tifra - 0,06 km² (6,40 ha); 
 Gîrbova de Sus - 0,52 km² (52,24 ha); 
 Gîrbovita - 0,28 km² (28,14 ha). 

Aşezare geografică 

Teritoriul municipiului Aiud este intersectat de paralela 40° 10’ latitudine nordicã şi meridianul de 23° 
13’ longitudine esticã. Situat de-a lungul drumului national DN1 şi european E81 la distanţa de 30 km 
de Alba Iulia, 65 km de Cluj Napoca şi 97 km de Sibiu. 

Municipiul Aiud este aşezat pe ambele maluri ale Vãii Aiudului (terasele acestuia), precum şi pe 
terasele Mureşului. 
Pe terasele Vãii Aiudului sunt aşezate o mare parte din strãzile municipiului.  
Terasa I de 3-5 m, terasa de luncã, este legata de albia râului Mures şi cuprinde partea de est, sud-
est şi nord-est a municipiului;  
Terasa a-II-a de 10-15 m, nu are continuitate fiind fragmentatã de vãile ce se scurg spre Mureş. 
Aceastã terasã nu este individualizatã prea bine datoritã dezvoltãrii slabe din punct de vedere 
morfologic şi cuprinde localitatea în zona de est, zona centralã şi cea de vest;  
 Terasa a-III-a este bine reprezentatã în parcul municipiului şi cartierul Fãget, la 267 m adicã cu 26 m 
deasupra râului Mureş. Ea se mai regãseşte în partea de est şi de nord-est a localităţii. 

Clima şi vegetaţie 

Teritoriul municipiului se înscrie în climatul transilvãnean cu caracter temperat-continental. 
Temperatura medie a lunilor de iarnã este de -2,6°C iar a lunilor de varã de 19,2°C.  
Vegetaţia se caracterizeazã prin existenţa unor forme de trecere de la silvostepã la pãdurile de 
foioase, cu pajişti şi pãsuni, iar în lunca Mureşului se întâlnesc soluri aluvionare caracterizate printr-un 
grad înalt de fertilitate.  

Protecţia mediului 

Municipalitatea, prin acţiunile desfăşurate, are în vedere în permanenţă protecţia mediului 
înconjurător. Astfel, intenţionează să desfăşoare urmatoărele activităţi cu scopul reducerii poluării şi 
protecţiei mediului înconjurător. 
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În scopul îmbunătăţirii sistemului de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere din zona 
municipiului Aiud, Primăria municipiului Aiud a elaborat Studiul de Prefezabilitate “ Rampă Ecologică 
de deşeuri urbane”. Fişa proiectului a fost transmisă Agenţiei de Dezvoltare Regională Centru, în 
scopul identificării unor surse de finanţare. 

În cadrul Listei de investiţii aferentă anului 2003, sunt evidenţiate mai multe proiecte în domeniul 
protecţiei mediului : 

 Reţele de apă şi rezervoare 2x 2500+200 mc în municipiul Aiud , valoare totală 9.645.514 mii lei , 
lucrare în curs de execuţie- valoare 2003: 1.000.000 lei; 

 Extindere reţele de apă etapa a II a în municipiul Aiud – alimentare cu apă localitatea Ciumbrud , 
valoare totală 12.447.488, lucrare în curs de execuţie – valoare 2003: 1.600.000 mii lei. Fondurile 
în completarea surselor de la bugetul local au fost incluse pentru finanţare pe proiectul Phare 
2001; 

 Asigurare cu utilităţi Str. Ecaterina Varga – valoare totală 784.220 mii lei din care pentru anul 
2003: 322.879 mii lei; 

Sănătate 

În municipiu există un spital cu 14 secţii şi compartimente specializate, un sanatoriu TBC, 14 cabinete 
de medicină a familiei, 5 cabinete stomatologice. 

Învăţămînt, cultură, religie 

În municipiu funcţionează un număr de 10 instituţii de învăţământ dintre care 7 şcoli generale şi 3 
licee: Colegiul Naţional Titu Maiorescu, Grupul Şcolar Avram Iancu, Grupul Şcolar Alexandru Borza. 

În Aiud există 23 lăcaşe de cult repartizate astfel: 
- 14 biserici ortodoxe; 
- 2 biserici greco-catolice; 
- 5 biserici reformate; 
- o biserica creştină baptista; 
- o parohie unitariană. 

Cultura este bine reprezentată în municipiul Aiud, astfel, în municipiu îşi defaşoară activitatea: 
- 2 muzee: Muzeul de istorie şi Muzeul de ştiinţe ale naturii; 
- Casa de Cultură Liviu Rebreanu; 
- Fundaţia Inter-art; 
- 2 biblioteci: Biblioteca “Liviu Rebreanu“ şi Biblioteca Documentară “Bethlen Gabor“; 

Demagrofie, şomaj 

Numărul de locuitori în Municipiul Aiud: 28.861 locuitori (în 2001) 

Structura populaţiei în funcţie de criterii etnice: 
- români …………….. 78,0% 
- maghiari…………….17,9% 
- rromi…………………3,8% 
- germani…………….. 0,2% 
- alte naţionalităţi…….. 0,3%. 

Structura populaţiei în funcţie de criterii religioase: 
- ortodocşi ……………62,5% 
- greco-catolici……….12,07% 
- romano-catolici………4,0% 
- unitarieni…………….1,03% 
- alte culte…………….17,4%. 

Numărul şomerilor înregistraţi în anul 2001 a fost de 1691, rata şomajului fiind de 9,96%. Femeile 
979 reprezintă aproximativ 57,9% din numărul total de şomeri înregistraţi. 
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Asistenţă socială 

Familiile care au venituri mici, şomerii precum şi cei care nu au nici o sursă de venit beneficiază de 
ajutoare din partea Municipalităţii: 

- Ajutor social pentru aproximativ 270 familii(în medie 300 mii lei/lună) 

- Ajutoare pentru încălzirea locuinţelor (conform legii) pentru aproximativ 450 familii 

- Plata asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav (110 asistenţi pe lună) 

Subvenţii pentru transportul urban de călători – se finanţează subvenţiile acordate de firma 
prestatoare pentru veteranii de război, văduvele veteranilor de război, foşti deţinuţi politici, persoane 
cu handicap, elevi. 

Subvenţiile pentru energia termică pentru populaţie – aceste subvenţii se finanţează în pondere de 
55% din bugetul local şi 45% din bugetul de stat. 

Potenţialul turistic 

În ceea ce priveşte activitatea de turism şi agrement, municipiul Aiud este favorizat prin existenţa 
unui topo-climat favorabil, relief deosebit, rezervaţii istorice, arheologice şi geologice, monumente 
istorice şi de arhitecturã. De altfel, Aiudul, a fost declarat în anul 1934 de cãtre Ministerul Muncii, 
Sãnãtãţii şi Ocrotirilor Sociale “ localitate climaticã şi de vilegiaturã “ pentru climatul dulce, stabilitatea 
termicã, lipsa negurilor şi ceţurilor. Datoritã constituţiei geologice a solului cu calitãţi particulare şi 
apropierii pãdurilor şi munţilor, turiştii pot parcurge trasee variate. 

Transporturi 

Transporturi rutiere - municipiulul Aiud este străbătut de DN1, care face legătura între Bucureşti şi 
Cluj. Principalele căi de comunicaţie care străbat teritoriul sunt: 

o DN 1 Bucureşti-Cluj Napoca; 
o DJ 107 I Aiud – Râmeţ; 
o DJ 107 E Aiud - Ciumbrud 2,0 km 
o DC 10 Ciumbrud - Pagida - Gîmbas - Aiud  
o DC 79 DN1-Gîrbova de Jos - Gârbova de sus  

Reţeaua de cale ferată - Aiudul este deservit de calea ferată normală dublă electrificată Teiuş-
Războieni, aceasta asigurând legături scurte cu marile oraşe din jur. 

Transporturi aeriene – Distanţa până la cel mai apropiat aeroport, Aeroportul Internaţional Cluj 
Napoca este de 65 km. 

Economie 

Primii 10 agenti economici ce contribuie la bugetul local - Contribuabili: SC Metalurgica SA, SPI Prebet 
SA, SC Ardealul SA, SC Sitindustrie Romania SA, SC Artefero Romania SRL, SC Rombrides SRL. 

Primii 10 agenti economici ca mărime a creanţelor către bugetul local - Datornici: SC Metalurgica SA, 
SC Ardealul SA, SC Oxaprod SA, SC Transilvania SA, SC Becoferm SA. 

Ramurile industriale reprezentative sunt: 

• industria metalurgică; în această ramură sunt produse: piese turnate din: oţel, fontã, bronz, 
cupru, piese forjate şi matriţate, piese forjate ornamentale, accesorii pentru gospodãrie precum şi 
seceri şi coase. În această ramură îşi desfăşoară activitatea firme cum ar fi:  

- SC Metalurgica SA - l340 angajaţi,  
- SC Rombrides SRL- 50 angajati, 
- SC Sitindustrie Romania SA –300 angajaţi, 
- SC Metalprod SA –20 angajaţi, 
- SC Artefero Romania SRL – 150 angajaţi. 
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• industria constructoare de maşini şi de prelucrare a metalelor, în cadrul careia sunt produse 
utilaje pentru industria metalurgicã, siderurgicã şi minerit, produse şi piese de schimb pentru uz 
gospodãresc şi gospodãrii individuale, utilaje pentru agriculturã. În această ramură îşi desfaşoară 
activitatea firme cum ar fi: 

- SC Lamex SRL 
- Artiforge Aiud SC 
- Conselm SRL 

• industria chimica produce sampoane, detergenti pentru mochete, geamuri şi vase de bucãtãrie. 

• Industria lemnului prelucreazã busteni (cherestea), mobilã şi mobilier din lemn, sicrie, tâmplãrie 
binale şi prestãri servicii în domeniu. Principalele firmr reprezentative pentru acest domeniu sunt: 

- SC Metalemn SRL 
- SC Eben Ezer Beniamin SRL 
- SC Expo Forest SRL 
- SC MPL Impex SRL 
- SC Com Stejarul SRL 
- SC Maranatha SRL 
- SC Ulex SRL 

• Industria uşoară confecţioneazã încãltãminte, achiziţioneazã piei şi confecţioneazã piei. Industria 
textilă este reprezentată de firme cum ar fi:  

- Record Socom  
- Socom Victoria 
- SC Euro Fashion SRL 
- SC Advent SRL. 

În municipiul Aiud, sunt 983 de agenti economici grupaţi astfel: cu capital integrat de stat - 2, cu 
capital integral privat – 791, cu capital parţial de stat – 6, cu capital mixt 48. 

Ca ramurã economicã agricultura are o pondere importantă pe raza municipiului Aiud.  
Ea este bine reprezentatã de numãrul mare de gospodãrii ale populaţiei ce desfãsoarã activitate 
agricolã precum şi de societãti comerciale viticole şi pomicole. Municipiul Aiud deţine o suprafaţã 
totalã de 14.223 ha. 

Oraşe înfrăţite 

Municipiul Aiud a stabilit relaţii de înfrăţire şi colaborare cu următoarele oraşe: 
• Dingelstadt – Germania din anul 1993; 
• Gyomaendrod – Ungaria din anul 1993; 
• Cusset – Franta din anul 2000; 
• Cerepovet – Rusia din anul 2002. 

Programe externe - la care participă emitentul 
- „Dezvoltarea Societăţii Civile 2000 - Componenta Partener”, grupul de parteneriat local fiind 

format din Primăria municipiului Aiud şi Fundaţia Umanitară Progpers;  
- „Birou de Consiliere pentru Cetăţeni”, implementat de Primăria municipiului Aiud în parteneriat cu 

Fundaţia Umanitară Progpers, finanţat de PHARE, valoarea finanţării fiind de 25.174,3 EUR iar 
durata implementării din 01.06.2002 - 31.07.2003; 

- „Clasă specială”, implementat de Primăria municipiului Aiud şi Organizaţia Serviciul de Ajutor 
Maltez - Filiala Aiud, pe o periadă de 12 luni, finanţat de Centrul de Resurse pentru Diversitate 
Etnoculturală Cluj - Napoca, prin contractul de finanţare din 11 decembrie 2000, valoarea 
finanţării fiind de 4.836 USD. 

1.3 Executivul administraţiei publice locale 

Autoritatea executivă este reprezentată de instituţia Primarului. Începând din anul 2000, această 
funcţie este îndeplinită de domnul Liviu Octavian Rusu , 46 ani, membru PSD, aflat la primul 
mandat, absolvent al Facultăţii de Mecanică, Cluj-Napoca.  
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Viceprimar al municipiului este domnul Eugen Irimie, 56 de ani, absolvent al Facultăţii de 
Electrotehnică, Cluj-Napoca, membru PSD. 

Secretar al Primăriei Aiud a fost numit prin ordin al prefectului în anul 1991 doamna Ecaterina 
Bârlogeanu, 45 ani, absolventă a Facultăţii de Drept-Economic din Sibiu. 

Autoritatea administrativă este reprezentată de Consiliul Local al Municipiului Aiud. Aceasta are, în 
urma alegerilorlocale din 2000, următoarea componenţă: 
Nr. 
crt. 

Numele şi 
Prenumele Profesia Funcţia Apartenenţa 

Politică 
1. Crişan Vasile  Profesor Prof. Spitalul Municipal Aiud P.S.D. 

2. Opriş Ioan Economist Contabil şef  
Coop. Consum Aiud P.S.D. 

3. Tătar Ioan Viorel  Profesor Prof. Şcoala Generală nr. 1 “Ovidiu Hulea” P.S.D. 
4. Crişan Alexandru Profesor  Pensionar  P.S.D. 

5. Domşa Simona Funcţionar  Funcţionar 
SC SALO IMPEX SRL P.S.D. 

6. Millea Zeno Medic Pensionar  P.S.D. 
7. Sonea Emil  Medic  Medic P.S.D. 
8. Gavrilă Mircea Inginer  S.C.Metalurgica SA Aiud P.S.D. 
9. Vălean Gligor Inginer  Director P.S.D. 
10. Cipariu Eugen  Inginer  Administrator  P.S.D. 
11. Rácz Levente Zoltan Inginer  Preş. exec. UDMR Alba U.D.M.R. 
12. Fari Palkő Ilona Educatoare  Educatoare  U.D.M.R. 
13. Ladányi Árpad Csaba Jurist  Consilier juridic  U.D.M.R. 
14. Krecsák Szőllősi Adalbert Inginer  Ing. chimist U.D.M.R. 
15. Josan Mihai Horaţiu Ing. Ing. C.D.R. 
16. Coltor Octavian Medic Medic spec.stomatolog C.D.R. 
17. Tureschi Gabriel Călin Ing. Şef Formaţie DISTRIGAZ NORD ALBA C.D.R 
18. Fleşer Aurel  Inginer  Şef birou  P.N.L. 
19. Iacob Dorin Sing. Director P.N.L. 
20. Câmpean A. Vasile Medic  Medic  F.E.R. 

21. Stanciu I. Antonia 
Gabriela 

Asistent 
medical  Maistru instructor  F.E.R. 

Atât primarul cât şi consilierii locali sunt aleşi la fiecare patru ani prin vot direct de către locuitorii 
Municipiului. Viceprimarul este ales prin vot secret de către consilierii locali din rândul acestora, iar 
secretarul este numit de către Prefectul Municipiului. Următoarele alegeri locale sunt programate 
pentru anul 2004. 

Condiţiile pentru valabilitatea deliberărilor Consiliului Local şi modul de exercitare a dreptului de vot 
sunt stabilite de Legea 215/2001. 

1.4 Administraţia publică locală 

Administraţie 

Autorităţile administraţiei publice a Municipiului Aiud au următoarele responsabilităţi: 
 elaborarea şi aprobarea bugetelor locale la termenele stabilite; 
 asigurarea bunei funcţionări a administraţiei publice locale, a aparatului propriu de specialitate; 
 stabilirea, încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale în condiţiile legii; 
 urmărirea execuţiei bugetelor locale şi rectificarea acestora pe parcursul anului bugetar, în condiţii 

de echilibru bugetar; 
 stabilirea şi urmărirea modului de prestare a serviciilor publice locale, inclusiv optiunea trecerii sau 

nu a acestor servicii în raspunderea unor agenti economici specializati sau servicii publice locale, 
urmărindu-se eficientizarea acestora în beneficiul cetatenilor; 

 administrarea eficienta a bunurilor din proprietatea publică sau privată a Municipiului; 
 angajarea de împrumuturi pe termen scurt, mediu sau lung şi urmărirea achitării la scadenţă a 

obligaţiilor de plată rezultate din acestea; 
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 administrarea resurselor financiare pe parcursul execuţiei bugetare în condiţii de eficienţă; 
 stabilirea optiunilor şi a prioritatilor în aprobarea şi efectuarea cheltuielilor publice locale; 
 elaborarea, aprobarea, modificarea şi urmărirea realizarii programelor de dezvoltare în 

perspectivă, ca baza a gestionarii bugetelor locale anuale; 
 organizarea şi urmărirea efectuării controlului financiar de gestiune asupra gestiunii proprii, 

gestiunii institutiilor şi serviciilor publice din subordine; 
 reprezentarea localităţii în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoane fizice sau juridice române 
şi străine, precum şi în justiţie. 

Organigrama Primăriei  

Personalul din cadrul Primăriei Aiud este repartizat în 3 direcţii : Direcţia Tehnică, Direcţia Economică 
şi Direcţia Administraţie Publică Locală. 

Conducerea Primăriei este asigurată de 3 persoane (primar, viceprimar, secretar). 

Principalele servicii efectuate de municipalitate  

1. Serviciul pentru administrarea domeniului – activităţile de salubritate, întreţinerea spaţiilor 
şi zonelor verzi ,întreţinere drumuri sunt finanţate din bugetul local (serviciul are personalitate 
juridică). 

2. Învăţământ – 9 centre bugetare pentru care municipalitatea suportă cheltuielile materiale şi de 
capital 

3. Sănătate – o creşă pentru care se suportă parţial (30%) cheltuielile cu personalul şi în totalitate 
cheltuielile materiale şi de capital 

4. Asistenţa socială  
• Cantina de ajutor social 
• Ajutor social pentru aproximativ 270 familii 
• Ajutoare de urgenţă 
• Ajutoare pentru încălzirea locuinţelor (conform legii) pentru aproximativ 450 familii 
• Plata asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav (110 asistenţi pe lună) 

5. Transport urban de călători –se finanţrază subvenţiile acordate de firma prestatoare pentru 
veteranii de război, văduvele veteranilor de război, foşti deţinuţi politici, persoane cu handicap, 
elevi 

Deţinerile de capital ale municipalităţii 
SC EDILTRANS SA AIUD – are ca acţionar unic Consiliul Local al Municipiului Aiud. 
Capital social 1 miliard lei.  
Domeniul de activitate: producere şi distribuţie energie termică, producere şi distribuţie de apă 
potabilă, transport urban de călători, salubritate etc. 
Subvenţii anuale 4.015 mii lei. 

Societăţi comerciale subvenţionate de primărie 
Singura societate comercială subvenţionată de Municipalitate este SC EDILTRANS SA, societate la care 
Municipalitatea este acţionar unic. 

Strategia de dezvoltare a municipiului 

Primăria are în vedere derularea cu prioritate a următoarelor obiective: 
• extinderea şi reabilitatarea reţelelor de apă, canal; 
• transportul şi distribuţia aburului şi a apei calde; 
• construcţia de apartamente cu destinaţia de locuinţe sociale; 
• construcţii de căi de comunicaţii; repararea străzilor din municipul Aiud; 
• lucrări de modernizare la piaţa agro-alimentară Aiud; 
• lucrări de restaurare la cetatea Aiudului. 
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Prezentăm în continuare un extras din Strategia de dezvoltare a Municipiului Aiud, în care regăsim 
obiectivele de investiţii pe termen mediu. 

DOMENIUL OBIECTIVE ACŢIUNI SAU MĂSURI Termen de 
realizare 

Montarea contoarelor volumetrice de gaz în centralele termice de 
cvartal şi montarea de contoare pentru consumul de apa atit la 

Transportul şi 
distributia 

aburului şi a apei 
calde 

Contorizarea consumului de 
apa şi energie termica în 

Municipiul Aiud. iesirea din sursa cat şi la intrarea spre consumator 
2003 

Extindere retele de apa şi 
rezervoare etapa II 

Lucrarea are ca scop asigurarea cu apa potabila pe raza 
localităţii Aiud, lucrarea este propusă a se executa din fonduri 

bugetare şi extrabugetare 
2001-2004 Gospodarirea 

resurselor de 
apa, captarea, 
aductiunea şi 
tratarea apei 

 Retele de alimentare cu apa 
etapa a III a (alimentare cu 

apa a localitatilor componente 
şi apartinatoare) 

Lucrarea are ca scop asigurarea cu apa potabila a celor 9 
localitati componente şi apartinatoare municipiului Aiud, lucrarea 

este propusă pentru executie din fonduri bugetare şi 
extrabugetare 

2006 

Preluarea obiectivului în patrimoniul privat al Consiliului  Bloc A12 Aiud,14 ap. 

local şi fundamentarea necesarului de fonduri în scopul finantarii 
prin programe speciale a execuţiei unui nr. de 14 apartamente 

cu destinatia de locuinte sociale 

2002-2003 

 20 locuinte sociale în 
municipiul Aiud 

Avind Studiul de Fezabilitate elaborat, proiectul are ca scop 
rezolvarea unor probleme de ordin social în municipiu. 

2002-2003 

 Punct de comanda protectie 
civila şi cantina de ajutor 

social 

In conformitate cu normele privind Protectia civila la nivelul 
localitatilor se urmareste executia unui Punct de comanda, dotat 

şi realizat astfel incit să asigure adapostul şi conducerea 
acţiunilor pe linie de protectie civila, în scopul folosirii la maxim a 

terenului şi constructiei ce urmeaza a fi edificata în SPF este 
prevazută şi o parte a constructiei care poate să aibă destinatie 

de cantina sau alt obiectiv de interes social 

2001-2003 

Lucrari de 
constructii 

 Dotari aferente locuintelor sociale 2003 
Modernizari de strazi în 
Municipiul Aiud etapa I 

Optimizarea condiţiilor de circulaţie în municipiul Aiud cu 
selectarea strazilor pe care se desfasoara o circulaţie intensa 2001-2003 

Constructii de cai 
de comunicatii 

 Modernizari de drumuri şi 
poduri din fondul special al 

drumurilor publice (cf. 
program) 

Realizarea de reparatii capitale sau investiţii pe drumuri clasate 
cuprinse pe raza municipiului Aiud şi de asemenea reabilitarea 

podurilor afectate de traficul greu 2001-2003 

 Modernizare Piata 
Agroalimentara Aiud 

In baza unui plan urbanistic zonal aprobat de catre Consiliul local 
în anul 1999 se vor executa etapizat lucrari de amenajare şi 

modernizare a celor patru zone ale pietii agroalimentare 
2000-2003 

 Lucrari de canalizare şi 
stabilizare a pînzei freatice, 

zona Tribun Tudoran 

Lucrarea are ca scop asigurarea stabilizarii pinzei freatice pentru 
o zona afectata de excesul de umiditate iar canalizarea apelor 
captate se va face pentru alimentarea Strandului municipal 

2001-2003 Alte lucrari de 
constructii 

Amenajare şi regularizare 
Valea Aiudelului 

Facind parte din proiectele referitoare la infrastructura de mediu, 
amenajarea şi regularizarea Vaii Aiudeluilui va constitui o 

investitie menita să asigure condiţiile tehnice şi estetice ce se 
impun în cazul unui curs de apa ce traverseaza localitatea 

2002-2003 

 Staţie de epurare, retele de 
canalizare şi colector 

Aplicarea politicilor cu privire la infrastructura de mediu epurarea 
şi canalizarea apelor uzate în conformitate cu cerintele impuse 2001-2005 

 Modernizarea retelei de 
canalizare pluviala în 

Municipiul Aiud 

Imbunatatirea infrastructurii prin colectarea organizata a apelor 
rezultate din precipitatii (retele subterane şi supraterane) 2002-2003 

 Rampa ecologica de gunoi în 
municipiul Aiud 

Asigurarea unui sistem de depozitatre şi reciclare a deseurilor 
menajere-protectia mediului în municiupiul Aiud 2001-2003 

Asanarea şi 
indepartarea 
gunoaielor, 

salubritate şi 
activitati 
asimilate  Rampe de gunoi în 

localitatile componente şi 
apartinatoare 

Asigurarea unui sistem de depozitare şi reciclare a deseurilor 
menajere-protectia mediului în localitatile componente şi 

apartinatoare municiupiului Aiud 
2002-2003 

1.5 Emisiuni anterioare de valori mobiliare 

Municipiul Aiud nu a emis în trecut valori mobiliare. 
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2. Date financiare 

2.1 Aspecte legale 

Principala reglementare în domeniul activităţii financiare a autorităţilor publice locale este legea 
nr.189/1998 a finanţelor publice locale şi modificările ulterioare. Anumite articole ale vechii legi a 
finanţelor locale, legea nr.27/1994, au rămas în vigoare. 

Întocmirea bugetelor locale: Municipiul Aiud îşi întocmeşte bugetul local în condiţii de autonomie, 
potrivit legii. Nu există relaţii de subordonare între bugetul Municipiului Aiud şi cele ale altor unităţi 
administrativ-teritoriale. La începutul fiecarui exerciţiu fiscal consiliile locale aprobă bugetul local într-
un format standardizat la nivel naţional care pe langă valorile anuale mai conţine şi o defalcare pe 
trimestre. Acest buget este rectificat în cursul anului pentru a fi pus de acord cu noile proiecte, cu 
veniturile efectiv încasate şi cheltuielile făcute.  

Veniturile bugetelor locale se constituie din impozite, taxe şi din venituri cu destinaţie specială şi alte 
venituri, precum şi din cote şi sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, cote adiţionale 
la unele venituri ale bugetului de stat şi ale bugetelor locale şi din transferuri cu destinaţie specială de 
la bugetul de stat. Proiectele bugetelor locale sunt prezentate spre aprobare Consiliilor Locale, în 
termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii bugetului de stat. Proiectul bugetului 
local se publică în presa locală şi se afişează la sediul Primăriei. Veniturile şi cheltuielile prevăzute în 
bugetul local se repartizează pe trimestre, în funcţie de termenele legale de încasare a veniturilor şi 
de perioada în care este necesară efectuarea cheltuielilor. Iniţiatorul bugetului de venituri şi cheltuieli, 
respectiv primarul, este ordonatorul principal de credite. Bugetul local se aprobă cu votul majorităţii 
consilierilor în funcţie. 

Execuţia bugetară: Pe parcursul anului se urmăreşte continuu starea financiară a autorităţii locale prin 
întocmirea conturilor de execuţie bugetară iar la finalul exercitiului fiscal se întocmeşte contul de 
execuţie bugetară anuală. Primarul, prin serviciile subordonate, respectiv Direcţia economică, prezintă 
Consiliului Local spre aprobare, contul de încheiere a exerciţiului bugetar. Bilanţul şi contul de 
execuţie se întocmesc trimestrial şi sunt certificate de către compartimentul de audit intern. Primăriile 
depun un exemplar din bilanţul trimestrial şi respectiv anual la Direcţia Generală a Finanţelor Publice. 

Un alt raport întocmit la final de exerciţiu financiar este bilanţul. Aceste două raportari sunt incluse în 
Darea de Seamă prezentată de autoritatea locală. Anual se întocmeşte şi bilanţul contabil. 

Angajarea de împrumuturi: Consiliile Locale pot aprobă contractarea de împrumuturi interne sau 
externe, pe termen mediu şi lung, pentru realizarea de investiţii publice de interes local. Consiliile 
Locale, hotărăsc contractarea de împrumuturi, cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor 
ce le compun. Consiliile locale pot angaja împrumuturi cu condiţia informării Ministerului de Finanţelor 
Publice. În bugetul local trebuie să fie prevăzute ratele scadente aferente împrumuturilor contractate, 
dobânzile şi comisioanele datorate de unităţile administrativ teritoriale. Împrumuturile contractate de 
unităţile administrativ teritoriale pot fi garantate de către autoritatea locală prin sursele de venituri. 

În baza OG 119/1999 şi a Normelor Metodologice generale pentru organizarea şi funcţionarea 
auditului intern aprobate prin OMF 332/2000, auditorul intern din cadrul Primăriei, Ana Inceu a 
certificat bilanţurile contabile şi conturile de execuţie bugetară anuale ale Primăriei Aiud pentru anii 
2000, 2001 şi 2002 concluzionând: “… se certifică bilanţul contabil şi contul de execuţie bugetară 
exprimând opinia << FĂRĂ REZERVE>>”. 

2.2 Impozitare 

Consiliul Local Local al Municipiului AIUD nu a aprobat până acum perceperea unor taxe speciale pe 
teritoriul Municipiului. 
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2.3 Rezultate financiare 

Datorită reformei legislaţiei referitoare la finanţele publice locale din anul 1998, sunt relevante 
raportările financiare din 1999, 2000, 2001, 2002. Aceste raportări financiare, aşa cum sunt ele 
organizate conform Legii 189/1998 şi modificările ulterioare, sunt prezentate în continuare. 

Contul de executie bugetară - simplificat 
Denumirea indicatorilor           mii lei Cod 1999  2000 2001  2002  

VENITURI-TOTAL 0001 22.391.679 22.689.045 72.042.504 91.746.606
VENITURI PROPRII 4802 10.302.807 11.830.052 15.389.337 21.261.771
I. VENITURI CURENTE  0002 9.634.143 10.500.109 12.337.680 16.634.379
A. VENITURI FISCALE 0003 7.783.244 7.381.164 8.516.361 13.204.020
A1. IMPOZITE DIRECT 0004 7.668.583 7.097.239 8.193.131 12.828.780
IMPOZITUL PE PROFIT 0102 48.203 156.433 56.589  
IMPOZTE ŞI TAXE DE LA POPULATIE 0302 4.082.673 2.941.938 4.014.411 6.156.156
TAXĂ PENTRU FOLOSIREA TERENURILOR PROPRIETATE 
DE STAT 0402 164.582 68.429 49.243 44.860 

IMPOZITUL PE CLĂDIRI ŞI TERENURI DE LA PERSOANE 
JURIDICE 

0502 3.038.974 3.332.702 3.397.972 5.762.141

ALTE IMPOZITE DIRECTE  0802 334.151 597.737 674.916 865.623 
A2.IMPOZITE INDIRECTE  1300 114.661 283.925 323.230 375.240 
 IMPOZITUL PE SPECTACOLE 1502 1.671 8.418 10.094 10.163 
ALTE IMPOZITE INDIRECTE  1702 112.990 275.507 313.136 365.077 
B. VENITURI NEFISCALE  2000 1.850.899 3.118.945 3.821.319 3.430.359
VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR 
AUTONOME 2002 11.322    

VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUŢIILE PUBLICE  2102 309.693 165.563 287.063 639.451 
DIVERSE VENITURI  2202 1.529.884 2.953.382 3.534.256 2.790.908
II. VENITURI DIN CAPITAL 3000 340.582 1.002.637 398.925 769.283 
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE 
STATULUI  3002 340.582 1.002.637 398.925 769.283 

III. VENITURI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ  3100 328.082 327.306 2.652.732 3.858.109
VENITURI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ  3102 328.082 327.306 2.652.732 3.858.109
IV. PRELEVĂRI DIN BUGETUL DE STAT  3200 8.311.193 9.602.049 55.273.331 70.484.835
COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE SALARII 3202 5.471.407 944.208 471.654 41.926 
COTE DEFALCATE DIN TVA PT. BUGETELE LOCALE 3302   39.068.964 50.335.632
SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT 3402 2.839.786 8.657.841 15.732.713 20.107.277
 Cote defalcate din impozitul pe venit 340201  5.395.172 10.972.896 12.861.930
VI. SUBVENŢII  3700 3.777.679 1.256.944 1.379.836 0 
SUBVENŢII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT  3702 3.777.679 0 1.379.836 0 

SUBVENŢII PRIMITE DE LA ALTE BUGETE  3902 0 1.256.944 0 0 

VIII. ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR  
ACORDATE  

4200 0 0 0 0 

ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR 
ACORDATE  

4202 0 0 0 0 

IXI. ÎMPRUMUTURI  4400 0 0 0 0 
ÎMPRUMUTURI PENTRU INVESTIŢII  4402 0 0 0 0 
ÎMPRUMUTURI TEMPORARE  4502 0 0 0 0 
ÎMPRUMUTURI DIN FONDUL DE RULMENT 4602     
CHELTUIELI-TOTAL  5002 22.389.772 22.537.935 71.715.548 90.935.544
A. CHELTUIELI CURENTE  01 19.640.159 19.449.327 64.364.817 83.536.115
CHELTUIELI DE PERSONAL 02 4.657.129 7.201.948 8.562.166 7.841.632
CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 20 9.659.693 7.128.800 10.773.566 12.542.803
SUBVENŢII  34 5.237.813 3.636.586 3.763.858 5.572.793
TRANSFERURI  38 85.524 1.481.993 2.448.705 8.410.627
B. CHELTUIELI DE CAPITAL  69 2.531.841 3.088.608 7.350.731 7.399.429
C. OPERAŢIUNI FINANCIARE  78 0 0 0 0 
ÎMPRUMUTURI ACORDATE  79 0 0 0 0 
D. REZERVE  89 0 0 0 0 
I. SERVICII PUBLICE GENERALE-TOTAL  3.637.706 5.077.687 6.585.402 8.839.127
III. CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE-TOTAL   4.251.448 5.231.833 46.999.464 66.229.267
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INVÂŢĂMÂNT  5702 2.845.264 1.984.555 42.662.051 56.626.314
SĂNĂTATE  5802 28.193 34.179 372.265 451.083 
CULTURĂ, RELIGIE ŞI ACŢIUNI PRIVIND ACTIVITATEA 
SPORTIVĂ ŞI DE TINERET 

5902 808.624 1.102.908 1.084.054 1.419.714

ASISTENŢA SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI 
INDEMNIZAŢII 

6002 569.367 2.110.191 2.881.094 7.732.156

IV. SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU 
ŞI APE   12.425.802 11.723.288 15.081.649 11.810.664

V. ACŢIUNI ECONOMICE  1.620.215 0 690.192 335.296 
AGRICULTURA ŞI SILVICULTURĂ  6702 185.408 0 83.999 104.985 
TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII 6802 1.434.807 0 519.378 150.789 
ALTE ACŢIUNI ECONOMICE 6902 0 0 86.815 79.522 
VI. ALTE ACŢIUNI  126.519 328.127 23.100 556.207 
IXI.FONDURI DE GARANTARE ŞI REDISTRIBUIRE  0 0 0 0 
XI.TRANSFERURI  0 0 0 0 
XII. ÎMPRUMUTURI ACORDATE   0 0 0 0 
XIII. PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI ALTE CHELTUIELI   0 0 0 0 
DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE LOCALE ŞI ALTE 

CHELTUIELI 8802 0 0 0 0 

PLĂŢI DE DOBÂNZI  8902 0 0 0 0 
XIV. RAMBURSĂRI DE ÎMPRUMUTURI   0 0 0 0 

XV.FONDURI DE REZERVĂ   0 0 0 0 
XVI. CHELTUIELI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ   328.082 177.000 2.335.741 3.164.983

XVII. EXCEDENT/DEFICIT   1.907 151.110 326.956 811.062 
EXCEDENT /DEFICIT  9000 1.907 151.110 326.956 811.062 

Bugetul local 
Denumirea indicatorilor                                mii lei Cod 2003 Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 

VENITURI -TOTAL (rd.02+72+80+91+95) 00.01 113.748.685 33.681.254 33.773.104 23.251.988 23.042.339
VENITURI PROPRII -TOTAL (rd.03+55+60) 48.02 34.377.193 8.485.000 9.169.236 8.015.000 8.707.957
I.VENITURI CURENTE (rd.04+33) 00.02 28.004.699 7.165.000 6.700.000 6.695.000 7.444.699
A. VENITURI FISCALE (rd. 05+25) 00.03 23.196.701 6.163.750 5.748.750 5.743.750 5.540.451
A1. IMPOZITE DIRECTE (rd.06+07+17+18+21) 00.04 19.181.701 5.160.000 4.745.000 4.740.000 4.536.701
IMPOZITUL PE PROFIT 01.02 0 0 0 0 0
IMPOZITE ŞI TAXE DE LA POPULAŢIE (rd.08 la 
16) 03.02 9.830.673 2.815.000 2.410.000 2.405.000 2.200.673
Impozitul pe venituri liber-profesioniştilor, meseriaşilor 
şi ale altor persoane fizice independente şi asociaţiilor 
familiale 03.02.01 70.000 25.000 20.000 15.000 10.000
Impozitul pe clădiri de la persoane fizice 03.02.02 5.980.105 1.800.000 1.400.000 1.400.000 1.380.105
Taxe asupra mijloacelor de transport deţinute de 
persoane fizice 03.02.03 935.000 235.000 235.000 235.000 230.000
Impozitul pe veniturile obţinute din închirieri, 
subînchirieri, locaţii de gestiune şi arendări 03.02.04 20.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice 03.02.09 2.825.568 750.000 750.000 750.000 575.568
TAXA PENTRU FOLOSIREA TERENURILOR 
PROPRIETATE DE STAT 04.02 40.000 10.000 10.000 10.000 10.000
IMPOZITUL PE CLĂDIRI ŞI TERENURILE DE LA 
PERSOANE JURIDICE (rd.19+20) 05.02 8.377.556 2.095.000 2.095.000 2.095.000 2.092.556
Impozitul pe clădiri de la pesoane juridice 05.02.01 7.277.605 1.820.000 1.820.000 1.820.000 1.817.605
Impozitul pe terenuri de la persoane juridice 05.02.02 1.099.951 275.000 275.000 275.000 274.951
ALTE IMPOZITE DIRECTE (rd.22 la 24) 08.02 933.472 240.000 230.000 230.000 233.472
Taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de 
persoane juridice 08.02.05 862.341 220.000 215.000 215.000 212.341
Alte încasări din impozite directe 08.02.30 71.131 20.000 15.000 15.000 21.131
A2. IMPOZITE INDIRECTE (rd.26+27) 13.00 4.015.000 1.003.750 1.003.750 1.003.750 1.003.750
IMPOZITUL PE SPECTACOLE 15.02 15.000 3.750 3.750 3.750 3.750
ALTE IMPOZITE INDIRECTE (rd. 28 la 32) 17.02 4.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Taxe judiciare de timbru 17.02.10 500.000 125.000 125.000 125.000 125.000
Taxe de timbru pentru activitatea notariala 17.02.12 3.000.000 750.000 750.000 750.000 750.000
Taxe extrajudiciare de timbru 17.02.13 500.000 125.000 125.000 125.000 125.000
B. VENITURI NEFISCALE (rd.34+35+45) 20.00 4.807.998 1.001.250 951.250 951.250 1.904.248
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Denumirea indicatorilor                                mii lei Cod 2003 Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 
VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUŢIILE PUBLICE 21.02 1.025.000 6.250 6.250 6.250 1.006.250
Alte venituri privind circulaţia pe drumurile publice 21.02.06 1.000.000 0 0 0 1.000.000
Contribuţia lunara a parintilor sau sustinatorilor legali 
pentru intretinerea copiilor în crese 21.02.11 25.000 6.250 6.250 6.250 6.250
DIVERSE VENITURI (rd.46 la 54 ) 22.02 3.782.998 995.000 945.000 945.000 897.998
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, 
imputaţii şi despăgubiri 22.02.02 30.000 7.500 7.500 7.500 7.500
Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit 
dispoziţiilor legale 22.02.03 250.000 62.500 62.500 62.500 62.500
Venituri din concesiuni şi închirieri 22.02.07 1.002.998 300.000 250.000 250.000 202.998
Încasări din alte surse 22.02.30 2.500.000 625.000 625.000 625.000 625.000
II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.56) 30.00 650.000 175.000 175.000 175.000 125.000
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 
ALE STATULUI(rd.57 la 59) 30.02 650.000 175.000 175.000 175.000 125.000
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiei 
publice 30.02.01 550.000 150.000 150.000 150.000 100.000
Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile 
statului 30.02.03 100.000 25.000 25.000 25.000 25.000
III. VENITURI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ (rd.61) 31.00 5.722.494 1.145.000 2.294.236 1.145.000 1.138.258
VENITURI CU DESTINATIE SPECIALA(rd.62 la 
rd.74) 31.02 5.722.494 1.145.000 2.294.236 1.145.000 1.138.258
Taxe speciale 31.02.01 213.679 0 213.679 0 0
Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând 
domeniului privat 31.02.02 4.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Venituri din fondul de intervenţie 31.02.04 170.755 0 170.755 0 0
Venituri din fondul pentru locuinţe 31.02.05 1.138.060 95.000 859.802 95.000 88.258
Donaţii şi sponsorizări 31.02.08 200.000 50.000 50.000 50.000 50.000
IV. PRELEVĂRI DIN BUGETUL DE STAT (rd. 73 la 
75) 32.00 76.371.492 22.196.254 24.603.868 15.236.988 14.334.382
COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE SALARII 32.02 1.500.000 400.000 400.000 350.000 350.000
SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA 
ADAUGATA PENTRU BUGETELE LOCALE 33.02 55.804.595 15.710.619 18.713.334 9.750.158 11.630.484
COTE şi SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE 
VENIT(rd.76 la rd.79) 34.02 19.066.897 6.085.635 5.490.534 5.136.830 2.353.898
Cote defalcate din impozitul pe venit 34.02.01 12.000.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 750.000
Sume defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale 34.02.02 4.426.897 1.205.635 1.117.534 1.075.830 1.027.898
Sume defalcate din impozitul pe venit pentru 
subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei 34.02.03 2.600.000 1.090.000 623.000 311.000 576.000
Sume alocate de consiliul judeţean din cota defalcată 
din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 
locale 34.02.04 40.000 40.000 0  0 0
VI. SUBVENŢII (rd 81+rd.88) 37.00 3.000.000 3.000.000 0 0 0
SUBVENŢII PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT 37.02 3.000.000 3.000.000 0 0 0
Subventii primite de bugetele locale pentru drumuri 
judetene,comunale şi pentru strazi care se vor amenaja 
în perimetrele destinate constructiilor de cvartale de 
locuinte noi în loc. rurale şi urbane 37.02.08 3.000.000 3.000.000 0  0 0
VIII. ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA 
ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE (rd.92) 42.00 0 0 0 0 0
IX. ÎMPRUMUTURI (rd.96+99) 44.00 0 0 0 0 0
CHELTUIELI-TOTAL 
(rd161+173+289+318+379+395+406+415+42
4+446+459+465) 50.02 113.748.685 37.061.252 36.926.738 19.390.992 20.369.703
A.CHELTUIELI CURENTE 
(rd.163+174+291+319+381+408+426+438+4
67) 01 99.412.710 32.261.754 30.197.802 18.045.988 18.907.166
CHELTUIELI DE PERSONAL 
(rd.164+175+292+320+382+468) 02 64.560.990 19.470.619 21.028.134 11.118.958 12.943.279
CHELTUIELI MATERIALE şi SERVICII 
(rd.165+176+293+321+383+469) 20 11.528.434 6.380.000 4.653.434 3.350.000 -2.855.000
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Denumirea indicatorilor                                mii lei Cod 2003 Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 
SUBVENTII (rd.166+177+294+322+470) 34 15.354.992 5.440.000 4.223.000 3.211.000 2.480.992
Subventii (rd.167+178+295+323+471) 35 15.354.992 5.440.000 4.223.000 3.211.000 2.480.992
Alocatii de la buget pentru institutii publice 
(rd.168+179+296+324+472) 35.01 9.654.992 3.000.000 2.850.000 2.400.000 1.404.992
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret şi tarif 
(rd.297+325) 35.03 5.700.000 2.440.000 1.373.000 811.000 1.076.000
TRANSFERURI 
(RD.180+298+326+384+409+473) 38 7.968.294 3.471.135 1.793.234 1.366.030 1.337.895
Transferuri 
neconsolidabile(rd.181+299+327+385+474) 40 7.968.294 3.471.135 1.793.234 1.366.030 1.337.895
Burse ( rd.182) 40.02 92.395 30.000 16.200 16.200 29.995
Ajutoare sociale (rd.183) 40.08 2.526.897 641.135 677.034 649.830 558.898
Drepturile asistentului personal pentru copii şi adulti cu 
handicap grav(rd.189) 40.67 3.749.002 2.000.000 600.000 600.000 549.002
Alte transferuri (rd.191+301+330+387+476) 40.80 1.000.000 600.000 400.000 0 0
Ajutor pentru incalzirea locuintei (rd192) 40.90 600.000 200.000 100.000 100.000 200.000
B.CHELTUIELI DE CAPITAL 
(rd.169+194+302+331+388+477) 69 14.335.975 4.799.498 6.728.936 1.345.004 1.462.537
CHELTUIELI DE CAPITAL 
(rd.170+195+303+332+389+478) 70 14.335.975 4.799.498 6.728.936 1.345.004 1.462.537
Investiţii ale institutiilor publice 
(rd.171+196+304+333+390+479) 72 14.335.975 4.799.498 6.728.936 1.345.004 1.462.537
C.OPERATIUNI FINANCIARE (rd.397+417+448) 78 0 0 0 0 0
D.REZERVE (rd.461) 89 0 0 0 0 0
I. SERVICII PUBLICE GENERALE TOTAL (rd.162)   10.844.498 3.384.498 2.800.000 2.800.000 1.860.000
AUTORITĂŢI PUBLICE (rd 172) 51.02 10.844.498 3.384.498 2.800.000 2.800.000 1.860.000
CHELTUIELI CURENTE (rd.164 la 166) 01 10.660.000 3.200.000 2.800.000 2.800.000 1.860.000
CHELTUIELI DE PERSONAL 02 7.660.000 2.500.000 2.000.000 2.000.000 1.160.000
CHELTUIELI MATERIALE şi SERVICII  20 3.000.000 700.000 800.000 800.000 700.000
SUBVENTII(rd.167) 34 0 0 0 0 0
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.170) 69 184.498 184.498 0 0 0
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.171) 70 184.498 184.498 0 0 0
Investiţii ale institutiilor publice 72 184.498 184.498 0  0 0
Din total capitol:         
Autorităţi executive 51.02.05 10.844.498 3.384.498 2.800.000 2.800.000 1.860.000
III. CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE TOTAL 
(rd.197+219+228+256)   76.335.422 25.052.754 24.137.506 12.352.988 14.792.174

CHELTUIELI CURENTE (rd.198+220+229+257) 01 74.196.284 24.032.754 23.018.368 12.352.988 14.792.174
CHELTUIELI DE PERSONAL 
(rd.199+221+230+258) 02 56.742.990 16.931.619 18.970.134 9.086.958 11.754.279
CHELTUIELI MATERIALE şi SERVICII 
(rd.200+222+231+258) 20 7.930.000 3.130.000 1.905.000 1.500.000 1.395.000
SUBVENTII (rd.201+232+260) 34 1.555.000 500.000 350.000 400.000 305.000
Subventii (rd.202+233+261) 35 1.555.000 500.000 350.000 400.000 305.000
Alocatii de la buget pentru institutii publice 
(rd.203+234+262) 35.01 1.555.000 500.000 350.000 400.000 305.000

TRANSFERURI (RD.204+235+263) 38 7.968.294 3.471.135 1.793.234 1.366.030 1.337.895

Transferuri neconsolidabile(rd.205+236+264) 40 7.968.294 3.471.135 1.793.234 1.366.030 1.337.895
Burse (rd.206) 40.02 92.395 30.000 16.200 16.200 29.995
Ajutoare sociale (rd2.65) 40.08 2.526.897 641.135 677.034 649.830 558.898
Drepturile asistentului personal pentru copii şi adulti cu 
handicap grav(rd.270) 40.67 3.749.002 2.000.000 600.000 600.000 549.002

Alte transferuri (rd.208+240+271) 40.80 1.000.000 600.000 400.000 0 0

Ajutor pentru incalzirea locuintei(rd.272) 40.90 600.000 200.000 100.000 100.000 0 
CHELTUIELI DE CAPITAL 
(rd.209+223+241+274) 69 2.139.138 1.020.000 1.119.138 0 0
CHELTUIELI DE CAPITAL 
(rd.210+224+242+275) 70 2.139.138 1.020.000 1.119.138 0 0
Investiţii ale institutiilor publice (rd.211+225+243+276) 72 2.139.138 1.020.000 1.119.138 0 0
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Denumirea indicatorilor                                mii lei Cod 2003 Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 
ÎNVĂŢAMÂNT (rd.212 la 218) 57.02 63.156.533 19.921.619 20.978.472 9.686.158 12.570.284
CHELTUIELI CURENTE (rd.199 la rd.201+204) 01 61.237.395 18.921.619 20.059.334 9.686.158 12.570.284
CHELTUIELI DE PERSONAL  02 55.145.000 16.391.619 18.543.134 8.669.958 11.540.289
CHELTUIELI MATERIALE şi SERVICII 20 6.000.000 2.500.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000
SUBVENTII (rd.202) 34 0 0 0 0 0
TRANSFERURI (rd.205) 38 92.395 30.000 16.200 16.200 29.995
Transferuri neconsolidabile (rd.206 la rd.2o8) 40 92.395 30.000 16.200 16.200 29.995
Burse 40.02 92.395 30.000 16.200 16.200 29.995
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.210) 69 1.919.138 1.000.000 919.138 0 0
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.211) 70 1.919.138 1.000.000 919.138 0 0
Investiţii ale institutiilor publice 72 1.919.138 1.000.000 919.138 0 0
Din total capitol:         
Învăţamânt preşcolar 57.02.02 7.200.459 2.199.775 2.434.555 1.092.526 1.473.603
Învăţământ primar şi gimnazial 57.02.03 24.267.374 7.627.391 7.896.123 3.747.050 4.996.810
Învăţământ liceal 57.02.04 23.080.962 7.392.803 7.720.827 3.563.255 4.404.077
Învăţământ profesional 57.02.05 8.607.738 2.701.650 2.926.967 1.283.327 1.695.794
SĂNĂTATE (rd.226+227) 58.02 752.990 240.000 202.000 202.000 108.990
CHELTUIELI CURENTE (rd.221+222) 01 752.990 240.000 202.000 202.000 108.990
CHELTUIELI DE PERSONAL  02 552.990 190.000 152.000 152.000 58.990
CHELTUIELI MATERIALE şi SERVICII 20 200.000 50.000 50.000 50.000 50.000
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.225) 70 0 0 0 0 0
Din total capitol:         
Creşe 58.02.05 752.990 240.000 202.000 202.000 108.990
CULTURA, RELIGIE ŞI ACŢIUNI PRIVIND 
ACTIVITATEA SPORTIVĂ ŞI DE TINERET (rd. 244 
la 255) 59.02 2.630.000 800.000 770.000 615.000 445.000
CHELTUIELI CURENTE(rd.230 la rd.232+235) 01 2.410.000 780.000 570.000 615.000 445.000
CHELTUIELI DE PERSONAL 02 625.000 200.000 165.000 165.000 95.000
CHELTUIELI MATERIALE şi SERVICII 20 230.000 80.000 55.000 50.000 45.000
SUBVENTII (rd.233) 34 1.555.000 500.000 350.000 400.000 305.000
Subventii (rd.234) 35 1.555.000 500.000 350.000 400.000 305.000
Alocatii de la buget pentru institutii publice 35.01 1.555.000 500.000 350.000 400.000 305.000
CHELTUIELI DE CAPITAL Rd.242) 69 220.000 20.000 200.000 0 0
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.243) 70 220.000 20.000 200.000 0 0
Investiţii ale institutiilor publice 72 220.000 20.000 200.000 0 0
Din total capitol:        
Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, municipale şi 
judeţene 59.02.03 1.075.000 300.000 420.000 215.000 140.000
Muzee 59.02.04 705.000 200.000 200.000 150.000 155.000
Case de cultură 59.02.07 850.000 300.000 150.000 250.000 150.000
ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, 
AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII (277-288) 60.02 9.795.899 4.091.135 2.187.034 1.849.830 1.667.900
CHELTUIELI CURENTE (rd.258 la rd.260 +263) 01 9.795.899 4.091.135 2.187.034 1.849.830 1.667.900
CHELTUIELI DE PERSONAL  02 420.000 150.000 110.000 100.000 60.000
CHELTUIELI MATERIALE şi SERVICII 20 1.500.000 500.000 300.000 400.000 300.000
SUBVENTII (rd.261) 34 0 0 0 0 0
TRANSFERURI (rd.264) 38 7.875.899 3.441.135 1.777.034 1.349.830 1.307.900
Transferuri neconsolidabile (rd.265 la rd.273) 40 7.875.899 3.441.135 1.777.034 1.349.830 1.307.900
Ajutoare sociale 40.08 2.526.897 641.135 677.034 649.830 558.898
Drepturile asistentului personal pentru copii şi adulti cu 
handicap 40.67 3.749.002 2.000.000 600.000 600.000 549.002
Alte transferuri 40.80 1.000.000 600.000 400.000  0
Ajutor pentru incalzirea locuintei 40.90 600.000 200.000 100.000 100.000 200.000
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.275) 69 0 0 0  0 0
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.276) 70 0 0 0 0 0
Cantine de ajutor social 60.02.07 1.870.000 636.500 397.500 488.000 348.000
Ajutor social 60.02.09 3.126.897 841.135 777.034 749.830 758.898
Susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor copilului 60.02.13 50.000 13.500 12.500 12.000 12.000
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Denumirea indicatorilor                                mii lei Cod 2003 Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 
Drepturile asistentului personal pentru copii şi adulţi cu 
handicap grav 60.02.47 3.749.002 2.000.000 600.000 600.000 549.002
Alte acţiuni privind asistenţa socială, alocaţii, 
pensii,ajutoare şi indemnizaţii 60.02.50 1.000.000 600.000 400.000 0 0
IV.SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, 
LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE (rd. 290)   18.174.271 6.190.000 7.372.996 2.561.004 2.050.271
SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICĂ ŞI 
LOCUINŢE (rd.306 la rd.317) 63.02 18.174.271 6.190.000 7.372.996 2.561.004 2.050.271
CHELTUIELI CURENTE (rd.292 la rd.294+298) 01 11.299.992 4.190.000 3.123.000 2.311.000 1.675.992
CHELTUIELI DE PERSONAL  02 0 0 0 0 0
CHELTUIELI MATERIALE şi SERVICII 20 0 0 0 0 0
SUBVENTII (rd.295) 34 11.299.992 4.190.000 3.123.000 2.311.000 1.675.992
Subventii (rd.296+297) 35 11.299.992 4.190.000 3.123.000 2.311.000 1.675.992
Alocatii de la buget pentru institutii publice 35.01 8.099.992 2.500.000 2.500.000 2.000.000 1.099.992
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret şi tarif 35.03 3.200.000 1.690.000 623.000 311.000 576.000
TRANSFERURI (rd.299) 38 0 0 0 0 0
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.303) 69 6.874.279 2.000.000 4.249.996 250.004 374.279
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.304+305) 70 6.874.279 2.000.000 4.249.996 250.004 374.279
Investiţii ale institutiilor publice 72 6.874.279 2.000.000 4.249.996 250.004 374.279
Din total capitol:         
Întreţinerea şi repararea străzilor 63.02.02 9.249.996 3.600.000 4.507.992 1.000.000 142.004
Iluminat 63.02.03 3.688.396 1.000.000 1.000.000 446.004 1.242.392
Salubritate 63.02.04 850.000 215.000 215.000 215.000 205.000
Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi şi de 
agrement 63.02.05 1.000.000 250.000 250.000 250.000 250.000
Reţele ,centrale şi puncte termice 63.02.10 2.850.000 1.000.000 1.250.004 500.000 99.996
Canalizare 63.02.11 535.879 125.000 150.000 150.000 110.879
V. ACŢIUNI ECONOMICE (rd.335+346+366)   2.632.000 789.000 782.000 532.000 529.000
CHELTUIELI CURENTE (rd.336+347+367) 01 2.632.000 789.000 782.000 532.000 529.000
CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.337+348) 02 132.000 39.000 32.000 32.000 29.000
SUBVENTII (rd.350) 34 2.500.000 750.000 750.000 500.000 500.000
Subventii (rd.351) 35 2.500.000 750.000 750.000 500.000 500.000
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret şi tarif 
(rd.353) 35.03 2.500.000 750.000 750.000 500.000 500.000
TRANSFERURI (rd.354+369) 38 0 0 0 0 0
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.339+358+373) 69 0 0 0 0 0
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.340+359+374) 70 0 0 0 0 0
AGRICULTURA ŞI SILVICULTURA (rd.342 la 345) 67.02 132.000 39.000 32.000 32.000 29.000
CHELTUIELI CURENTE (rd.337+338) 01 132.000 39.000 32.000 32.000 29.000
CHELTUIELI DE PERSONAL 02 132.000 39.000 32.000 32.000 29.000
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.340) 69 0 0 0 0 0
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.341) 70 0 0 0 0 0
Investiţii ale institutiilor publice  72      0
Centre locale de consultanta agricola 67.02.13 132.000 39.000 32.000 32.000 29.000
TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII (rd.362 la 
365) 68.02 2.500.000 750.000 750.000 500.000 500.000
CHELTUIELI CURENTE (rd.348 la 350+354) 01 2.500.000 750.000 750.000 500.000 500.000
CHELTUIELI DE PERSONAL 02      0
CHELTUIELI MATERIALE şi SERVICII 20      0
SUBVENTII (rd.351) 34 2.500.000 750.000 750.000 500.000 500.000
Subventii (rd.352+353) 35 2.500.000 750.000 750.000 500.000 500.000
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret şi tarif  35.03 2.500.000 750.000 750.000 500.000 500.000

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.359) 69 0 0 0 0 0
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.360+361) 70 0 0 0 0 0
Din total capitol:         
Transport în comun 68.02.07 2.500.000 750.000 750.000 500.000 500.000
 ALTE ACŢIUNI ECONOMICE (rd.380 la rd.378) 69.02 0 0 0 0 0
CHELTUIELI CURENTE (rd.368+369) 01 0 0 0 0 0
CHELTUIELI MATERIALE şi SERVICII 02 0 0 0 0 0
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Denumirea indicatorilor                                mii lei Cod 2003 Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 
TRANSFERURI (rd.370) 38 0 0 0 0 0
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.374) 69 0 0 0 0 0
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.375) 70 0 0 0 0 0
VI. ALTE ACŢIUNI (rd.380)   40.000 0 40.000 0 0
ALTE ACŢIUNI (rd.391 la 394) 72.02 40.000 0 40.000 0 0
CHELTUIELI CURENTE (rd.381 la 384) 01 40.000 0 40.000 0 0
CHELTUIELI DE PERSONAL 02 26.000 0 26.000  0 0
CHELTUIELI MATERIALE şi SERVICII 20 14.000 0 14.000 0 0
TRANSFERURI (rd.385) 38 0 0 0 0 0
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.389) 69 0 0 0 0 0
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.390) 70 0 0 0 0 0
Din total capitol:         
Alte fonduri  72.02.50 40.000 0 40.000 0 0
IX. FONDURI DE GARANTARE ŞI REDISTRIBUIRE 
(rd 396)   0 0 0 0 0
IX. TRANSFERURI (rd.407)   0 0 0 0 0
XII.ÎMPRUMUTURI ACORDATE (rd.416) 86.00 0 0 0 0 0
XIII.PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI ALTE CHELTUIELI 
(rd.425+437)   0 0 0 0 0
XIV. RAMBURSĂRI DE ÎMPRUMUTURI (rd.447)   0 0 0 0 0
XV. FONDURI DE REZERVĂ (rd.460)   0 0 0 0 0
XVI. CHELTUIELI CU DEST. SPECIALĂ (rd.466)   5.722.494 1.645.000 1.794.236 1.145.000 1.138.258
CHELTUIELI CU DEST. SPECIALĂ (rd.481 la 490) 96.02 5.722.494 1.645.000 1.794.236 1.145.000 1.138.258
CHELTUIELI CURENTE (rd.468 la 470+473) 01 584.434 50.000 434.434 50.000 50.000
CHELTUIELI DE PERSONAL 02 0 0 0 0 0
CHELTUIELI MATERIALE şi SERVICII 20 584.434 50.000 434.434 50.000 50.000
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.478) 69 5.138.060 1.595.000 1.359.802 1.095.000 1.088.258
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.479+480) 70 5.138.060 1.595.000 1.359.802 1.095.000 1.088.258
Investiţii ale institutiilor publice 72 5.138.060 1.595.000 1.359.802 1.095.000 1.088.258
Servicii publice finanţate din taxe speciale 96.02.01 213.679 1.500.000 -1.286.321 0 0
Cheltuieli din fondul de intervenţie 96.02.03 170.755 0 170.755 0 0
Cheltuieli din fondul pentru locuinţe 96.02.04 1.138.060 95.000 859.802 95.000 88.258
Cheltuieli din donaţii şi sponsorizări 96.02.07 200.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Cheltuieli din venituri realizate din vânzarea unor bunuri 
aparţinând domeniului privat 96.02.12 4.000.000 0 2.000.000 1.000.000 1.000.000
XII. EXCEDENT/DEFICIT (rd.492)         
EXCEDENT /DEFICIT (rd.1-101) 90 0 -3.379.998 -3.153.634 3.860.996 2.672.636
Excedent (rd 494) 98.02 0 -3.379.998 -3.153.634 3.860.996 2.672.636

 

Bilanţul privind execuţia bugetului local 

ACTIV                                                                                         mii lei COD 1999 2000 2001 2002 
MIJLOACE FIXE, TERENURI ŞI OBIECTE DE INVENTAR 
(cod 101 la 103) 100 9.259.650 15.636.829 18.721.328 26.123.925

Mijloace fixe şi terenuri (ct. 01) 101 8.989.761 15.140.462 16.789.208 23.787.756
Obiecte de inventar (ct. 602+603+604) 103 269.889 496.367 1.932.120 2.336.169

MIJLOACE BANESTI, DECONTARI, CHELTUIELI ŞI MATERIALE 
(cod 111 + 140) 110 247.337 565.062 2.208.103 15.363.051
Mijloacele bugetului local (cod 112 + 131) 111 18.417 169.527 496.482 1.307.545
Disponibilitatile bugetului local (cod 115 la 126) 112 18.417 169.527 496.482 1.307.545

Disponibil din fondul de rulment al bugetului local (ct. 103.01) 116 18.417 19.221 29.185 147.121
Disponibil din venituri cu destinatie speciala (ct. 104) 123 0 150.306 467.297 1.160.424

Cheltuielile bugetului local (cod (132 la 134) 131 0 0 0 0
Bugetele institutiilor (cod 141 + 190 + 200 + 220 + 260) 140 228.920 395.535 1.711.621 14.055.506
Disponibilitati banesti (cod 142 + 160) 141 54.601 138.983 905.560 1.084.275
Disponibilitati ale institutiei publice (cod 143 la 150) 142 29.515 256 652.274 953.284
Disponibil din contravaloarea in lei a sumelor incasate in valuta (ct.  118) 148 0 0 0 109.026
Disponibil al instit. publice finanţate din venituri extrabugetare (ct. 120) 149 29.515 256 652.274 844.258
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Disponibilitati din mijl. cu destinatie speciala (cod 161 + 166) 160 25.086 138.727 253.286 130.991
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala şi de redistribuire (ct. 

119.01) 161 25.086 138.727 253.286 130.991
Mijloace banesti şi alte valori (cod 191 la 193) 190 7.698 11.515 20.043 1.152.171

Alte valori (ct. 159) 193 7.698 11.515 20.043 1.152.171
Decontari şi debitori (cod 202 la 209) 200 0 0 101.706 1.051.929

Alte decontari (ct. 213) 203 0 0 0 318.980
Debitori (ct. 220) 205 0 0 41.323 179.028

Clienti (ct. 225) 207 0 0 60.383 301.434
T.V.A. de recuperat (ct. 232.34 208 0 0 0 252.487

Cheltuieli (cod 221 + 240) 220 0 0 0 10.091.693
Cheltuielile institutiei publice (cod 222 la 226) 221 0 0 0 10.091.693

Cheltuieli pentru investitii in continuare (ct. 415) 225 0 0 0 10.091.693
Cheltuieli din mijloace cu destinatie speciala (cod 241) 240 0 0 0 0
Materiale (cod 261 la 273) 260 166.621 245.037 684.312 675.438

Materiale de intretinere şi gospodarie (ct. 600.02) 262 127.409 204.508 348.580 293.852
Alimente şi furaje (ct. 600.03) 263 39.212 40.529 147.243 267.633

Materiale cu caracter functional (ct. 600.04) 264 0 0 140.937 94.140
Alte materiale (ct. 600.09) 265 0 0 47.552 19.813

TOTAL  ACTIV (cod 100 + 110) 280 9.506.987 16.201.891 20.929.431 41.486.976
          
PASIV                   
FONDURI (cod 303 + 307) 300 9.259.650 15.636.829 18.721.328 26.123.925
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatii administrativ-
teritoriale (ct. 308) 303 0 0 301.780 16.284.493
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatii administrativ-
teritoriale (ct. 309) 304 0 0 381.324 7.503.263
Fondul mijloacelor fixe şi terenurilor (ct. 310) 305 8.989.761 15.140.462 16.106.105 0
Fondul obiectelor de inventar (ct. 311) 306 269.889 496.367 1.932.119 2.336.169
VENITURI, FINANŢARI DE LA BUGET, DECONTARI ŞI ALTE 
SURSE (cod 311 + 340) 310 247.337 565.062 2.208.103 15.363.051
Sursele bugetului local (cod 314 la 328) 311 18.417 169.527 496.482 1.307.545
Fondul de rulment (ct. 339) 317 18.417 19.221 29.185 147.121
Excedentul veniturilor cu destinatie speciala (ct. 338) 326 0 150.306 467.297 1.160.424
Bugetele institutiilor (cod 341 + 370 + 390 + 420) 340 228.920 395.535 1.711.621 14.055.506
Finanţarea institutiilor (cod 342 + 343 + 350 la 359) 341 96.605 -852.954 -3.071.969 -648.266
Finanţarea de la buget privind anii precedenti şi alte surse (ct. 702) 350 96.605 -852.954 -3.071.969 -648.266
Venituri extrabugetare (cod 371 + 374) 370 39.974 -68.417 776.295 -149.202
Venituri extrabugetare ale institutiei publice (ct. 520) 371 0 0 277.927 309.337
Venituri din anii precedenti şi alte surse (ct. 528) 374 39.974 -68.417 498.368 -458.539
Decontari, creditori şi alte surse (cod 391 la 404) 390 67.255 1.178.179 3.713.253 14.633.985
Alte decontari (ct. 213) 391 0 0 102.053 437.198
Decontari cu salariatii (ct. 230) 393 0 0 556.280 77.974
Creditori (ct. 231) 394 0 0 25.537 28.385
Decontari cu bugetul statului (ct. 232) 395 0 0 490 58.634
Decontari privind asigurarile sociale (ct. 233) 398 0 0 337.055 323.640
Furnizori (ct. 234) 399 67.255 1.178.179 2.624.062 12.134.755
Decontari privind contributia la constituirea fondului de somaj (ct. 235) 400 0 0 39.476 36.527
Venituri de realizat (ct. 531) 404 0 0 28.300 1.536.872
Mijloace cu destinatie speciala şi credite bancare (cod 
421+450) 420 25.086 138.727 294.042 218.989
Mijloace cu destinatie speciala (cod 422 la 431) 421 25.086 138.727 294.042 218.989
Fonduri cu destinatie speciala (ct. 337) 422 25.086 138.727 294.042 218.989
Credite bancare (ct. 704) 450 0 0 0 0
TOTAL  PASIV (cod 300 + 310) 460 9.506.987 16.201.891 20.929.431 41.486.976
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2.4 Analiza financiară a municipalităţii 

Principalul raport financiar al unei autorităţi locale este execuţia bugetară. De asemenea, acest raport 
financiar este şi principalul punct de plecare în analiza stării financiare a autorităţii locale. Structura 
execuţiei bugetare este definită de legea 189/1998 a finanţelor publice locale. 

În cazul existenţei unor diferenţe între datele cuprinse în raportările financiare anexate şi datele 
prezentate în capitolul Rezultatele financiare, se vor lua în considerare situaţiile financiare oficiale ale 
Primăriei, aşa cum sunt ele anexate prezentului Prospect. 

În cazul autorităţilor publice bilanţul nu este un instrument important pentru analiza situaţiei 
financiare a emitentului. Acesta înregistrează activele şi pasivele la valoarea lor istorică de intrare, 
fără reevaluări şi fără a scadea amortizarea. 

Emitentul îşi depozitează disponibilităţile financiare rezultate din încasări fiscale exclusiv în contul său 
de la Trezoreria Aiud. 

2.5 Indicatori de analiză financiară 

Pentru analiza financiară a municipalităţii s-au utilizat indicatorii propusi în cadrul Programului 
USAID/România privind Administraţia Publică Locală. Aceşti indicatori sunt prezentaţi în „Manualul de 
evaluare preliminară a credibilităţii financiare a autorităţilor publice locale din România utilizând 
indicatori financiari primari”, material elaborat de Robert Kehew, Victor Giosan, Research Triangle 
Institute (RTI) şi Government Finance Group / ARD. 

Comparăm indicatorii anuali obţinuţi pentru Aiud cu media indicatorilor anuali pentru localităţile (ale 
căror date financiare sunt disponibile) cu un număr de locuitori peste 20.000 (notat cu >20.000): 

  1999 2000  2001 2002 
INDICATOR simbol Aiud >20.000 Aiud >20.000 Aiud >20.000 Aiud 

1. Capacitatea de a genera 
venituri 

C.G.V     

Procentul veniturilor din impozitul pe 
proprietate din totalul veniturilor  

C.G.V1 34.25% 21.87% 31.28% 19.42% 11.37% 22.43% 13.98% 

Procentul veniturilor fiscale din total 
venituri  C.G.V2 34.76% 30.71% 32.53% 25.24% 11.82% 25.28% 14.39% 

Procentul veniturilor recurente din total 
venituri C.G.V3 68.31% 70.04% 74.95% 54.20% 33.19% 61.83% 32.38% 

Total venituri curente pe cap de locuitor 
(mii lei) C.G.V3a 334.89 436.23 367.05 545.64 427.49 641.75 576.36 

Venituri operationale ca procent din total 
venituri C.G.V4 81.00% 71.83% 89.33% 91.45% 39.80% 91.41% 40.28% 

Total venituri pe locuitor (mii lei) C.G.V5 778.35 632.32 793.13 1,077.28 2,496.19 1,001.55 3,178.91 
2. Rigiditatea cheltuielilor R.C        
Cheltuieli cu finantarea serviciului datoriei 
ca procent din total cheltuieli R.C1 0.00% 0.36% 0.00% 0.16% 0.00% 0.10% 0.00% 

Cheltuieli cu finantarea serviciului datoriei 
şi cu personalul direct, ca procent din total 
cheltuieli 

R.C2 20.80% 33.19% 31.95% 34.73% 11.94% 40.61% 8.62% 

Cheltuieli cu finantarea serviciului datoriei 
cu personalul şi cu subventia la energia 
termica şi transport local ca procent din 
total cheltuieli 

R.C3 27.21% 40.42% 31.95% 42.71% 12.66% 48.07% 8.79% 

Cheltuieli cu finantarea serviciului datoriei, 
cu personalul şi cu subventia la energia 
termica şi transport local pe cap de locuitor 
(mii lei) 

R.C.3a 211.76 253.45 251.75 438.61 314.66 443.33 276.93 

Cheltuieli curente şi cele cu finantarea 
serviciului datoriei, ca procent din total 
cheltuieli 

R.C4 87.72% 84.55% 86.30% 81.80% 89.75% 83.46% 91.86% 

3. Capacitatea de investire şi de 
contractare de împrumuturi 

C.I.D.        

Serviciul anual al datoriei ca procent din 
total venituri curente şi cote defalcate C.I.D.1 0.00% 0.53% 0.00% 0.44% 0.00% 0.14% 0.00% 
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  1999 2000  2001 2002 
INDICATOR simbol Aiud >20.000 Aiud >20.000 Aiud >20.000 Aiud 

Investiţii ca procent din total venituri CI.D.2 11.31% 15.32% 13.61% 18.15% 10.20% 14.78% 8.07% 
Investiţii pe cap de locuitor (mii lei) CI.D.2a 88.01 98.63 107.97 257.10 254.69 153.79 256.38 
Finantarea cheltuielior pe termen lung ca 
procent din total investiţii CI.D.3 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

4. Capacitatea de management 
financiar 

CMF 
       

Venituri curente - Cheltuieli curente ca 
procent din total venituri 

C.M.F1 -44.69% -12.81% -39.44% -28.12% -72.22% -18.91% -72.92% 

Venituri operationale - Cheltuieli curente ca 
procent din total venituri C.M.F2 -6.72% -11.03% 3.61% 9.12% -49.54% 10.66% -50.77% 

Taxe speciale ca procent din venituri totale C.M.F3 0.85% 0.02% 0.73% 0.05% 0.18% 0.00% 0.19% 
Rezerve ca procent din venituri totale C.M.F4 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

2.6 Plafonul maximal de îndatorare 

Conform Legii 189/1998 privind finanţele publice locale şi modificările ulterioare, totalul datoriilor 
anuale reprezentând ratele scadente la împrumuturile contractate şi/sau garantate aferente acestora, 
dobânzile şi comisioanele aferente acestora, inclusiv ale împrumutului care urmează să fie angajat în 
anul respectiv, nu trebuie să depăşească limita de 20% din totalul veniturilor curente ale 
bugetelor locale, inclusiv cotele defalcate din impozitul pe venit. 

Conform datelor disponibile din contul de execuţie bugetară pe anul 2002, limita maximă a datoriei 
pentru municipiul Aiud este de 5.899.261,8 mii lei. 

Prezentăm în continuare estimările pentru anii 2003, 2004 şi 2005 privind totalul de plată scadent 
anual şi veniturile curente anuale plus cotele defalcate anuale din impozitul pe venit (s-a estimat o 
dobânda de plată de 18%) înregistrate în anul 2003: 

An 2003 2004 2005 

Plată dobânzi (mii lei) 421,875 506,250 84,375 
Plată principal (mii lei) 1,250,000 2,500,000 1,250,000 
Total obligatii de plata 1,671,875 3,006,250 1,334,375 

Venituri curente + cote defalcate din impozitul pe venit  29,496,309 29,496,309 29,496,309 
Total de plată împrumut / (Venituri curente + Cote 
defalcate din impozitul pe venit) (%) 

5.67% 10.19% 4.52% 

2.7 Împrumuturi ale Emitentului/Garanţii 

În prezent nu există programe de creditare sau împrumuturi curente ale municipalităţii.  

La momentul emiterii valorilor mobiliare ce fac subiectul acestui prospect nu existau creanţe asupra 
emitentului sau a unităţilor din subordinea sa. 

Municipiul Aiud nu a acordat garanţii pentru creditele terţilor. 

2.8 Politica de investiţii 

Primăria, prin investiţiile demarate în anul 2002 şi în continuare, are în vedere rezolvarea cu prioritate 
a următoarelor proiecte: 
• extinderea şi reabilitatarea reţelelor de apă, canal; 
• transportul şi distribuţia aburului şi a apei calde; 
• construcţia de apartamente cu destinaţia de locuinţe sociale; 
• construcţii de căi de comunicaţii; repararea străzilor din municipul Aiud; 
• lucrări de modernizare la piaţa agro-alimentara Aiud; 
• lucrări de restaurare la cetatea Aiudului. 
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3. Informaţii privind oferta publică de Obligaţiuni municipale 

3.1 Cadrul legal 

1. Legea 215/2001 a administraţiei publice locale;  
2. Legea 738/2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 74/2001 pentru 

completarea articolului 152 din Legea administraţiei publice locale 215/2001; 
3. Legea 189/1998 privind finanţele publice locale; 
4. Legea 774/2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 216/1999 pentru 

modificarea Legii 189/1998 privind finanţele publice locale; 
5. Legea 337/2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 219/2000 pentru 

modificarea şi completarea Legii 189/1998 privind finanţele publice locale; 
6. Legea 81/1999 a datoriei publice; 
7. Normele metodologice de aplicare a Legii 81/1999 aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor 

1631/1999; 
8. Ordinul Ministrului Finanţelor 1987/2001 pentru modificarea şi completarea Ordinului 

Ministrului Finanţelor 1631/1999; 
9. Legea nr. 525/2002 pentru aprobarea OUG nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de 

investiţii financiare şi pietele reglementate; 
10. Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 6/1999 privind calificarea unor titluri de 

credit ca valori mobiliare. 

3.2 Hotărârea Consiliului Local 

Emiterea de obligaţiuni municipale de către Municipiul Aiud a fost decisă în unanimitate de către 
Consiliul Local pe data de 2003 prin Hotărîrea Consiliului Local nr. 30 din 27.03.2003, anexată la 
prezentul Prospect. 

3.3 Caracteristicele ofertei publice de Obligaţiuni municipale 

Obiectul prezentei oferte publice: vânzarea unui număr de 5.000 Obligaţiuni, emise de Municipiul 
Aiud, cu o valoare nominală la data emisiuni de 1.000.000 lei/Obligaţiune; 

Tipul Obligaţiunilor: valori mobiliare nominative, emise în forma dematerializată, evidenţiate prin 
înscriere în cont; 

Valoarea nominală: - la data emisiunii 1.000.000 lei/Obligaţiune, 
- la data de 16.09.2003 valoarea nominală se reduce la 875.000 lei / Obligaţiune ca urmare a 

rambursării către investitori a 12,5% din valoarea nominală; 
- la data de 15.12.2003 valoarea nominală se reduce la 750.000 lei/ Obligaţiune ca urmare a 

rambursării către investitori a 12,5% din valoarea nominală; 
- la data de 14.03.2004 valoarea nominală se reduce la 625.000 lei/ Obligaţiune ca urmare a 

rambursării către investitori a 12,5% din valoarea nominală; 
- la data de 12.06.2004 valoarea nominală se reduce la 500.000 lei/ Obligaţiune ca urmare a 

rambursării către investitori a 12,5% din valoarea nominală; 
- la data de 10.09.2004 valoarea nominală se reduce la 375.000 lei/ Obligaţiune ca urmare a 

rambursării către investitori a 12,5% din valoarea nominală; 
- la data de 09.12.2004 valoarea nominală se reduce la 250.000 lei/ Obligaţiune ca urmare a 

rambursării către investitori a 12,5% din valoarea nominală; 
- la data de 09.03.2005 valoarea nominală se reduce la 125.000 lei/ Obligaţiune ca urmare a 

rambursării către investitori a 12,5% din valoarea nominală; 
- la expirarea termenului de 720 de zile de la data închiderii perioadei de subscriere la data de 

07.06.2005 , se va rambursa a opta şi ultima rată a împrumutului catre investitori. 
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Preţul de emisiune:   1.000.000 lei/Obligaţiune; 

Preţul de vânzare:    1.000.000 lei/Obligaţiune; 

Valoarea totală a emisiunii:  5.000.000.000 lei;  

Numărul minim de Obligaţiuni subscrise: 1 Obligaţiune; 

Intermediar: Societatea de Valori Mobiliare, BT Securities cu sediul în Cluj-Napoca, str. Gheorghe 
Bariţiu, nr. 8, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J12/3156 din 1994, cod unic de înregistrare 
6838953; 

Grupul de Vânzare:, cu sediul în str. Gheorghe Bariţiu, nr. 8, înregistrată în Registrul Comerţului 
sub nr J12/4155 din 1993, cod unic de înregistrare 5022670.  

Agentul de menţinere a registrului obligatarilor: pe perioada Ofertei. BT Securities va efectua 
transferul registrului obligatarilor la Registrul Bursei de Valori Bucureşti. 

Registrul de evidenţă şi transfer: Registrul de evidenţă şi transfer va fi ţinut de Bursa de Valori 
Bucureşti.  

Agent de plată: Agentul de plată a dobânzilor şi a principalului este BT Securities care, după 
primirea de la Emitent atât a sumelor reprezentând plata dobânzilor sau restituirea împrumutului, cât 
şi a registrului de obligaţiuni, va efectua plăţi către deţinătorii de obligaţiuni înregistraţi în registrul de 
obligaţiuni la datele de referinţă specificate în prezentul prospect. 

Perioada de derulare a ofertei: 7 zile lucrătoare de la data 30 iulie 2003 ora 9,00 (ora României) 
până la data de 05 august 2003, ora 14,00. Orice modificare a termenilor prezentei oferte publice 
autorizate se va face la cererea emitentului, cu acordul prealabil al CNVM şi va fi făcută publică printr-
un anunţ publicitar obligatoriu, în aceleaşi condiţii ca şi oferta, conform legislaţiei în vigoare. 
Programul de lucru cu publicul este între orele 9,00 şi 14,00, în fiecare zi lucrătoare, de luni până 
vineri. 

Încheierea cu succes: Oferta va fi încheiată cu succes dacă, la data închiderii acesteia, au fost 
subscrise şi plătite minim 60% din numărul de obligaţiuni oferite public. 

Persoanele care pot subscrie obligaţiuni: Orice persoana fizica sau juridica rezidenta sau 
nerezidenta poate solicita cumpararea obligaţiunilor, care fac obiectul prezentei ofertei publice 
primare. 

O persoană care solicită obligaţiuni în numele altei persoane fizice trebuie să prezinte o procură 
specială în forma autentificată din partea persoanei pe care o reprezintă. 

O persoană care solicită obligaţiuni în numele unei persoane juridice trebuie să prezinte o 
împuternicire în orginial din partea persoanei juridice pe care o reprezintă, în cazul în care aceasta nu 
este reprezentantul legal al societăţii. 

Piaţa reglementată de tranzacţionare: După confirmarea de către CNVM a raportului privind 
rezultatul ofertei şi înscrierea obligaţiunilor la O.E.V.M., municipiul Aiud va face toate demersurile 
necesare înscrierii la cota Bursei de Valori Bucureşti a obligaţiunilor municipale. 

Dreptul de proprietate asupra obligaţiunilor : Dreptul de proprietate asupra obligaţiunilor 
subscrise, plătite şi alocate se transmite la data inscrierii în registrul obligatarilor şi este atestat de 
extrasul de cont de obligaţiuni eliberat după consolidarea registrului. Extrasele de cont vor fi 
expediate deţinătorilor de obligaţiuni în termen de maximum 7 zile de la obţinerea atestatului de 
închidere a ofertei publice de vânzare emis de CNVM. 
Dobânda: 

Dobânda cuvenită şi calculul ratei dobânzii: 

• Rata dobânzii este variabilă, recalculată trimestrial, la data de referinţă, după formula 
[(BUBID3M+BUBOR3M)/2]+2%; rata dobânzii aferentă primei perioade de calcul este de 18%; 



PROSPECT DE OFERTĂ PUBLICĂ   OBLIGAŢIUNI MUNICIPALE AIUD 
 

 35

• Dobânda se calculează începând de la data închiderii ofertei şi se plăteşte conform graficului de 
mai jos; 

• Au dreptul de încasare a dobânzii deţinătorii de obligaţiuni înregistraţi în Registrul Deţinătorilor de 
Obligaţiuni la datele de referinţă 1; 

• Datele de referinţă pentru plata dobânzii sunt: 20.10.2003, 19.01.2004, 19.04.2004, 19.07.2004, 
20.10.2004, 21.01.2005, 22.04.2005 şi 22.07.2005; au dreptul la încasarea dobânzii aferente 
împrumutului obligatar deţinătorii de obligaţiuni înregistraţi în Registrul Deţinătorilor de 
Obligaţiuni la datele de referinţă prezentate mai sus. 

• în vederea înregistrării ca deţinător de Obligaţiuni în Registrul Deţinătorilor de Obligaţiuni este 
necesar ca ultima tranzacţie cu Obligaţiuni în urma căreia investitorul devine titular de Obligaţiuni 
să se realizeze cu cel puţin trei zile lucrătoare înainte de data declarată ca dată de referinţă.  

• Periodicitatea plăţii dobânzii: plata dobânzii se face trimestrial astfel: 

Nr. 
crt. 

Data de 
referinţă 

Data cupon 
(prima zi de plată) 

Interval de plată a dobânzii Perioada pentru care 
se plăteste dobânda 

1 20.10.2003 27.10.2003 şapte zile lucrătoare începând 
cu data de 27.10.2003 

Data de închidere a 
ofertei -26.10.2003 

2. 19.01.2004 26.01.2004 şapte zile lucrătoare începând 
cu data de 26.01.2004 

27.10.2003-25.01.2004 

3 19.04.2004 26.04.2004 şapte zile lucrătoare începând 
cu data de 26.04.2004 

26.01.2004-25.04.2004 

4. 19.07.2004 26.07.2004 şapte zile lucrătoare începând 
cu data de 26.07.2004 

26.04.2004-25.07.2004 

5. 20.10.2004 27.10.2004 şapte zile lucrătoare începând 
cu data de 27.10.2004 

26.07.2004-26.10.2004 

6. 21.01.2005 28.01.2005 şapte zile lucrătoare începând 
cu data de 28.01.2005 

27.10.2004-27.01.2005 

7. 22.04.2005 29.04.2005 şapte zile lucrătoare începând 
cu data de 29.04.2005 

28.01.2005-28.04.2005 

8. 22.07.2005 29.07.2005 şapte zile lucrătoare începând 
cu data de 29.07.2005 

29.04.2005-28.07.2005 

Perioadele de rambursare a împrumutului de către Emitent către investitori 

Rambursarea se realizează în cinci rate egale, după cum urmează:  

Data de referinţă pentru plata 
ratelor 

Interval de plată a ratelor Suma rambursată 
(lei/Obligaţiune) 

Rata 1 20.10.2003 şapte zile lucrătoare începând cu 
data de 27.10.2003 

125.000 lei/ Obligaţiune 

Rata 2 19.01.2004 şapte zile lucrătoare începând cu 
data de 26.01.2004 

125.000 lei/ Obligaţiune 

Rata 3 19.04.2004 şapte zile lucrătoare începând cu 
data de 26.04.2004 

125.000 lei/ Obligaţiune 

Rata 4 19.07.2004 şapte zile lucrătoare începând cu 
data de 26.07.2004 

125.000 lei/ Obligaţiune 

Rata 5 20.10.2004 şapte zile lucrătoare începând cu 
data de 27.10.2004 

125.000 lei/ Obligaţiune 

                                                        
1 în vederea înregistrării ca deţinător de Obligaţiuni în Registrul Deţinătorilor de Obligaţiuni este necesar ca 
ultima tranzacţie de Obligaţiuni în urma căreia investitorul devine titular de Obligaţiuni să se realizeze cu cel 
puţin trei zile lucrătoare înainte de data declarată ca dată de referinţă (data ex-dividend). 
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Data de referinţă pentru plata 
ratelor 

Interval de plată a ratelor Suma rambursată 
(lei/Obligaţiune) 

Rata 6 21.01.2005 şapte zile lucrătoare începând cu 
data de 28.01.2005 

125.000 lei/ Obligaţiune 

Rata 7 22.04.2005 şapte zile lucrătoare începând cu 
data de 29.04.2005 

125.000 lei/ Obligaţiune 

Rata 8 22.07.2005 şapte zile lucrătoare începând cu 
data de 29.07.2005 

125.000 lei/ Obligaţiune 

• Au dreptul de încasare ale ratei 1, ratei 2, ratei 3, ratei 4, ratei 5, ratei 6, ratei 7 şi ratei 8 
corespunzătoare împrumutului obligatar, deţinătorii de obligaţiuni înregistraţi în Registrul 
deţinătorilor de obligaţiuni la datele de referinţă menţionate mai sus). 

Calculul ratei dobânzii:  

1 Rata dobânzii se calculează trimestrial, la data de referinţă, după formula 
[(BUBID3M+BUBOR3M)/2]+2%; 

unde : [...] semnifică partea întreagă, iar ratele BUBID3M şi BUBOR3M sunt ratele dobânzilor 
interbancare, considerate la 3 luni. 

2. Ratele BUBID3M şi BUBOR3M se calculează ca mediile aritmetice ale valorilor înregistrate pe 
parcursul ultimelor 5 zile lucrătoare anterioare datei de referinţă. 

3. Rata dobânzii pentru următoarea perioadă de plată se face publică într-un ziar de circulaţie 
naţională şi se afişează la unităţile unde s-au efectuat subscrieri precum şi la sediile 
menţionate expres de Intermediar. Nivelul ratei dobânzii va fi comunicat BVB şi OEVM. 

4. Recalcularea excepţională a ratei dobânzii: Rata dobânzii se recalculează în cazul schimbării 
valutei naţionale: trecere la euro sau consiliu monetar şi în cazul în care între două momente 
consecutive de calcul trimestrial al dobânzii aceasta, dacă ar fi calculată, ar diferi în plus sau în minus 
cu jumătate relativ la dobânda declarată. În acest caz rata dobânzii se recalculează. Această rată a 
dobânzii va fi valabilă pentru restul trimestrului. Dobânda plătită în trimestrul respectiv se va calcula în 
funcţie de numărul de zile pentru care diverse niveluri ale dobânzii au fost valabile. 

Exemplu de calcul excepţional de dobândă:  
La momentul calculului trimestrial al dobânzii (ziua 0 din 90) 

a) media aritmetică dintre BUBID3M -BUBOR3M este de 16% 
b) dobânda de plată rezultată este d0 = 18% (16% + 2%)  

Pe parcursul perioadei de plată respective (de exemplu ziua 17 din 90) 
c) media aritmetică dintre BUBID3M -BUBOR3M creşte la cel puţin 25% în aşa fel încât dobânda calculată ar fi 

cel puţin 27% (18% x 1,5) 
d) rata dobânzii se recalculează d1 = 27% 
e) dobânda plătită la finalul perioadei de plată rezultă din aplicarea celor două rate ale dobânzii, d0 şi d1 

pentru numărul de zile pentru care acestea au fost valabile: d = [d0 x 17 + d1 x (90-17)] / 90. 

 

Modalităţi de plată a dobânzii şi a împrumutului obligatar către investitori: 

Agentul de plată - va plăti atât dobânzile cât şi principalul la scadenţă, astfel:  

- pentru persoanele fizice/juridice care au achiziţionat obligaţiuni prin subscriere la unităţile Băncii 
Transilvania, precum şi la sediul BT Securities menţionate în prospect şi care nu au completat rubrica «cont 
plăţi ulterioare» indicat pe formularul de subscriere, plata se face în numerar prin unităţile unde au fost 
făcute subscrierile; 

- pentru persoanele fizice/juridice care au achiziţionat obligaţiuni prin subscriere la unităţile Băncii 
Transilvania, precum şi la sediul BT Securities menţionate în prospect şi care au completat rubrica «cont 
plăţi ulterioare» indicat pe formularul de subscriere, plata se face prin virament, în contul şi banca 
menţionate în formularul de subscriere; plafonul maxim de plata în numerar este de 30.000.000 lei pentru 
persoanele juridice; 
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- pentru persoanele fizice/juridice care au cumpărat Obligaţiuni prin intermediul BVB, ca urmare a 
tranzacţionarii acestora la BVB, plata se poate realiza astfel: 

 prin transfer într-un cont bancar desemnat de deţinătorul de obligaţiuni în situaţia în care acesta a 
notificat Agentul de plata asupra elementelor de identificare a contului şi băncii în care doreste să 
efectueze varsamintele, cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte de momentul inceperii plăţilor; 

 in numerar la ghiseele Băncii Transilvania din localitatea de domiciliu/sediu a deţinătorului, conform 
adresei specificata în Registrul deţinătorilor de obligaţiuni la data de referinta; în cazul în care în 
localitatea de domiciuliu/sediu nu există o unitate a Băncii Transilvania plata se va face la cea mai 
apropiată unitate a Băncii Transilvania de comun acord cu investitorul sau dacă există mai multe unităţi 
ale Băncii Transilvania, plata se va face prin sucursala judeţeană sau de sector, aferentă localităţii sau 
sectorului de domiciliu/sediu a investitorului; 

Plăţile de dobândă sau principal în numerar se efectuează pe o perioadă de 7 zile lucrătoare de la 
momentul începerii plăţilor, conform prezentului prospect de ofertă publică. 

Sumele neridicate de investitori în intervalul de plată a dobânzii, respectiv împrumutului, vor fi 
disponibile la sediul BT Securities, pe perioada maturităţii obligaţiunilor, dar nu mai mult de 31 zile de 
la data plăţii ultimei rate a principalului. La expirarea termenului de 31 de zile, sumele vor fi 
disponibile la sediul Emitentului (Primăria Municipiului Aiud) şi se vor prescrie conform 
legislaţiei în vigoare. 

- Deţinătorii de obligaţiuni nu vor pretinde dobânzi aferente zilelor de întârziere, pentru sumele 
datorate de Emitent la momentul plăţii principalului şi a dobânzilor şi neridicate în termenul 
de 7 zile anunţat. 

- Pentru a efectua plata principalului şi a dobânzilor conform prevederilor prospectului de 
ofertă, Emitentul va asigura existenţa, în contul BT Securities - a sumelor necesare plăţii 
dobânzilor şi a principalului, cu minimum 7 (şapte) zile înainte de termenele stabilite în 
prezentul prospect. 

 

Comisioane bancare 

Comisioanele bancare percepute la subscrierea obligaţiunilor în numerar de către clienti se suportă de către 
Emitent.  

Comisioanele bancare percepute la iniţierea ordinului de plată (transfer bancar), vor fi suportate de către 
subscriitori.  

În caz de suprasubscriere a ofertei publice de obligaţiuni, Emitentul va suporta toate comisioanele 
aferente restituirii în numerar a sumelor ce reprezintă contravaloarea obligaţiunilor subscrise/plătite şi 
nealocate. 

În cazul restituirii sumelor prin ordin de plată comisioanele bancare sunt suportate de către 
subscriitor. 

Deţinătorul de obligaţiuni va suporta la încasarea în numerar a dobânzilor şi a principalului, 
comisioanele bancare de ridicare de numerar. 

3.4 Subscrierea, revocarea, metoda de alocare, anularea ofertei 

Locuri de subscriere: 

INTERMEDIAR Adresa Telefon 

BT SECURITIES Cluj-Napoca; Str. Gh. Bariţiu; nr. 8; etaj 5 0264-430564 

 

 



PROSPECT DE OFERTĂ PUBLICĂ   OBLIGAŢIUNI MUNICIPALE AIUD 
 

 38

Nr. GRUPUL DE VÂNZARE 
 

Adresa Telefon 

A. Banca Transilvania   

1. Sucursala Cluj-Napoca Cluj-Napoca, Str. Gh. Bariţiu, nr.8 0264-190724 

2. Agentia Manastur Cluj-Napoca , str. Primaverii, nr.11 A 0264-425308 

3. Sucursala Dej Dej, str. 1Mai, nr.41 0264-211403 

4. Sucursala Turda Turda, P-ta Romana, nr.15 0264-316832 

5. Sucursala Alba Iulia Calea Motilor Nr. 2-4, Alba Iulia 0258- 814487 

Programul de lucru cu publicul pentru ofertă este între orele 9:00 şi 14:00, în fiecare zi lucrătoare, de 
luni până vineri. 

Subscrierile se pot efectua prin transfer în contul BT Securities 2511000013100957 
deschis la Banca Transilvania Cluj-Napoca sau în numerar la sediul intermediarului şi la 
sediile Grupului de vânzare. 

Prin semnarea Formularului de Subscriere, investitorii confirmă citirea Prospectului şi efectuarea 
subscrierii în condiţiile prevazute în prezentul Prospect. Formularul de Subscriere reprezintă 
acceptarea necondiţionată a condiţiilor Ofertei şi a Acordului de Garantare. 

Formularele de subscriere vor fi disponibile, fie tipărite, fie editate prin aplicaţie informatică.  

Pentru a putea fi acceptate, formularele de subscriere trebuie însoţite de următoarele documente: 

1. Persoane fizice rezidente care subscriu în nume propriu 
- Formular de subscriere ce va fi completat la sediul de subscriere; 
- Buletin sau carte de identitate (original şi copie) 
- Dovada efectuării plăţii pentru plata prin virament (copie ordinul de plată vizat de banca 

plătitoare) sau numerar (copie chitanţă); 

2. Persoane fizice rezidente care subscriu în numele altei persoane fizice 
- Formular de subscriere ce va fi completat la sediul de subscriere; 
- Buletin sau carte de identitate (original şi copie) 
- Dovada efectuării plăţii pentru plata prin virament (copie ordinul de plata vizat de banca 

plătitoare) sau numerar (copie chitanţă); 
- Procură în forma autentică (original şi copie) 
3. Persoane fizice rezidente care subscriu în numele copiilor minori 

- Formular de subscriere ce va fi completat la sediul de subscriere; 
- Buletin sau carte de identitate (original şi copie) 
- Dovada efectuării plăţii pentru plata prin virament (copie ordinul de plată vizat de banca 

plătitoare) sau numerar (copie chitanţă); 
- Certificatul de nastere şi/sau dovada tutelei (original şi copie) 
4. Persoane fizice rezidente handicapate sau lipsite temporar de discernamant 

- Formular de subscriere ce va fi completat la sediul de subscriere; 
- Buletin sau carte de identitate (original şi copie) 
- Dovada efectuării plăţii pentru plata prin virament (copie ordinul de plată vizat de banca 

plătitoare) sau numerar (copie chitanţă); 
- Actul juridic ce instituie curatela (original şi copie) 
5. Persoane fizice nerezidente care subscriu în nume propriu 

- Formular de subscriere ce va fi completat la sediul de subscriere; 
- Paşaport (original şi copie) 
- Dovada efectuării plăţii pentru plata prin virament (copie ordinul de plată vizat de banca 

plătitoare) sau numerar (copie chitanţă); 
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- Dovada că banii plătiţi la subscriere au provenit din schimburi valutare sau dividende încasate;  
6. Persoane juridice rezidente care subscriu în nume propriu 

- Formular de subscriere ce va fi completat la sediul de subscriere; 
- Copii după codul fiscal şi certificatul ce atesta înregistrarea la registrul Comerţului; 
- Dovada efectuării plăţii pentru plata prin virament (copie ordin de plata vizat de banca plătitoare); 

sau în numerar, în limita prevazută de lege (copie chitanţă); 
- Imputernicire în original pentru persoana care semnează formularul de subscriere 
7. Persoane juridice nerezidente 

- Formular de subscriere ce va fi completat la sediul de subscriere; 
- Copii după codul fiscal şi certificatul ce atestă înmatricularea persoanei juridice (tradus şi 

legalizat) 
- Dovada efectuării plăţii pentru plata prin virament (copie ordin de plata vizat de banca plătitoare) 

sau în numerar, în limita prevazută de lege (copie chitanţă) 
- Imputernicire în original pentru persoana care semnează formularul de subscriere (tradusă şi 

legalizată) 
- Dovada ca banii plătiţi la subscriere au provenit din schimburi valutare sau dividende încasate  
 

Perioada de derulare a ofertei 

7 zile lucrătoare de la data 30.07.2003 ora 9,00 (ora Romaniei) până la data de 05.08.2003, ora 
14,00. Orice modificare a termenilor prezentei oferte publice autorizate se va face la cererea 
emitentului, cu acordul prealabil al CNVM şi va fi făcută publică printr-un anunţ publicitar obligatoriu, 
în aceleaşi condiţii ca şi oferta, conform legislaţiei în vigoare. 
 

Revocarea subscrierii 

Orice subscriere efectuată în cadrul ofertei publice este revocabilă până în ultima zi de valabilitate a 
ofertei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  

Revocarea subscrierii se poate face numai la acelasi sediu la care s-a subscris. Pentru aceasta, 
subscriitorii vor trebui să completeze un formular de revocare a subscrierii. în caz de revocare a 
subscrierii, sumele aferente obligaţiunilor subscrise vor fi returnate subscriitorilor fie prin virament în 
contul bancar desemnat de subscriitor la rubrica “cont pentru plăţi ulterioare” în situaţia în care 
acesta este specificat de subscriitor în formularul de subcriere, fie în numerar, la unităţile unde s-a 
depus formularul de subscriere. Plăţile aferente revocarilor se efectuează începând cu a 10-a zi de la 
ultima zi de subscriere. Comisioanele şi spezele bancare vor fi suportate de Emitent. 

Sumele aferente restituirilor în numerar vor fi disponibile la sediile de subscriere pentru un interval de 
10 zile lucrătoare după care vor fi returnate de intermediar emitentului, care le va plăti prin mandat 
postal în termen de 10 zile lucrătoare. Aceste sume nu vor fi purtătoare de dobândă. 

Alocarea obligaţiunilor 

Alocarea obligaţiunilor subscrise în cadrul Ofertei se va efectua după data de închidere a 
subscriptiilor. 

In cazul încheierii cu succes a ofertei în cadrul careia Numărul obligaţiunilor subscrise este mai mic 
decat Numărul obligaţiunilor oferite, toate formularele înregistrate şi plătite vor fi onorate integral, 
restul obligaţiunilor nesubscrise urmand a fi anulate. 

In caz de suprasubscripţie alocarea obligaţiunilor participantilor la subscriere se va face conform 
principiului "Primul venit, primul servit", în ordinea înregistrarii formularelor de subscriere (tinand 
cont de data, ora şi minutul înregistrate pe formularul de subscriere), la închiderea subscripţiei. 
(Pentru formulare depuse în acelasi moment se va lua în considerare unitatea unde s-a depus 
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formularul de subscriere, prioritatea fiind data de ordinea în care sunt listate în prezentul Prospect, în 
capitolul 3.4. 

Pentru obligaţiunile nealocate restituirea sumelor se va face fie prin virament bancar, în contul indicat 
de subscriitor la rubrica «cont pentru plăţi ulterioare » specificat pe formularul de subscriere, fie în 
numerar, la unitatea unde s-a depus formularul de subscriere, începând cu a 10-a zi lucrătoare de la 
ultima zi de subscriere. Comisioanele şi spezele bancare vor fi suportate de emitent. Sumele aferente 
restituirilor în numerar vor fi disponibile la sediile de subscriere pentru un interval de 10 zile 
lucrătoare după care vor fi returnate emitentului, care le va plăti prin mandat postal în termen de 10 
zile lucrătoare. Aceste sume nu vor fi purtătoare de dobândă. 

In caz de suprasubscriere, Intermediarul va transmite subscriitorilor alaturi de extrasul de cont şi o 
informare asupra numărului de obligaţiuni alocate faţă de cele subscrise/plătite. 

Motive independente de Emitent sau Intermediar pot duce la întârzieri în procesarea datelor şi 
întocmirea raportului privind Oferta sau la închiderea Ofertei prin obţinerea atestatului de închidere a 
ofertei publice de vânzare emis de CNVM. Prin urmare, nici Intermediarul şi nici Emitentul nu îşi 
asumă nici o responsabilitate în caz de întarziere a restituirii sumelor cuvenite investitorilor în caz de 
suprasubscriere a Ofertei, intarziere provocata de motive independente de vointa acestora. 

În cazul închiderii fără succes a ofertei publice, sumele depuse de subscriitori vor fi returnate 
începând cu a 10-a zi lucrătoare de la data obţinerii atestatului de închidere a ofertei publice de 
vânzare emis de CNVM privind rezultatul ofertei. Plata se va face fie prin virament bancar, în contul 
indicat de subscriitor la rubrica «cont pentru plăţi ulterioare» specificat pe formularul de subscriere, 
fie în numerar, la unitatea unde s-a depus formularul de subscriere. Aceste sume nu vor fi purtătoare 
de dobândă. Comisioanele şi spezele bancare vor fi suportate de emitent. Sumele aferente restituirilor 
în numerar vor fi disponibile la sediile de subscriere pentru un interval de 10 zile lucrătoare după care 
vor fi returnate emitentului, care le va plăti prin mandat postal în termen de 10 zile lucrătoare.  

 

Anularea ofertei 

În caz de constatare a unor iregularităţi oferta publică poate fi anulată în termen de 90 de zile de la 
data primirii la C.N.V.M. a raportului privind rezultatele acesteia. În acest caz sumele vor fi returnate 
investitorilor începând cu a 10-a zi lucrătoare de la anularea ofertei de către CNVM, prin aceleaşi 
modalităţi de plată folosite pentru plata dobânzilor şi a împrumtului, specificate la capitolul ‘Modalităţi 
de plată a dobânzii şi a împrumutului obligatar către investitori’, pagina 34. Sumele aferente 
restituirilor în numerar vor fi disponibile la sediile implicate, pentru un interval de 10 zile lucrătoare 
după care vor fi returnate emitentului, care le va plăti prin mandat postal. Comisioanele şi spezele 
bancare vor fi suportate de emitent. 

3.5 Elemente de siguranţă şi garanţii din partea Emitentului 

Municipiul Aiud garantează plăţile dobânzilor şi rambursările principalului aferente obligaţiunilor 
Municipiului Aiud, la termenele de scadenţă în condiţiile legii şi în conformitate cu “Acordul de 
garantare” din prezentul prospect. 

Primăria Municipiului Aiud reprezentată de Primarul Municipiului garantează plata integrală a 
principalului şi a dobânzilor cu parte din creanţele pe care le are de încasat, creanţe ce reprezintă 
veniturile curente şi cotele defalcate din impozitul pe venit aferente bugetelor locale pe anii 2003, 
2004 şi 2005. Cuantumul veniturilor cu care Municipiul Aiud garantează anual este egal cu obligaţiile 
de plată a principalului, a dobânzilor şi a comisioanelor referitoare la această emisiune de obligaţiuni, 
aferente fiecărui an: 2003, 2004 şi respectiv 2005. 

În momentul în care legea va permite, Municipalitatea va plăti lunar sume într-un cont bancar, numit 
fond de amortizare. La scadenţa dobânzilor şi/sau ratelor de capital (principal) din acest cont se 
vor face plăţi către investitori. 
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3.6 Surse de returnare a împrumutului: 

Conform Legii nr.189/1998 a finanţelor publice locale împrumutul contractat de autoritatea publică 
locală se rambursează din resursele aflate la dispozitia autoritatii publice locale, cu excepţia 
transferurilor de la bugetul de stat cu destinatie speciala. 

Veniturile care se constituie în garanţie şi care sunt încasate la bugetul local vor fi supuse condiţiilor 
Acordului de Garantare, care se va aplica cu prioritate faţă de orice revendicări ale unor terţi către 
Primăria Municipiului Aiud, indiferent dacă aceste terţe părţi cunosc sau nu cunosc Acordul de 
Garantare. 

În conformitate cu legea nr.189/1998 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare din 
OUG nr.216/1999 şi OUG nr.219/2000 aprobată prin Legea nr. 337/2001 şi următoarele, Emitentul nu 
are dreptul să contracteze împrumuturi sau să garanteze orice fel de împrumuturi pentru 
rambursarea/garantarea cărora ar urma să plătească anual sume mai mari de 20% din veniturile sale 
curente inclusiv cotele defalcate din impozitul pe venit. 

Împrumutul obligatar care face obiectul acestui prospect de emisiune se încadrează în prevederile 
legale de mai sus. 

3.7 Diseminarea informaţiei 

Emitentul va face public la încheierea fiecărui exerciţiu financiar anual contul de execuţie bugetară. 
Acesta va fi pus la dispoziţia investitorilor la sediile intermediarului, grupului de vânzare prin care s-a 
făcut subscrierea şi cele menţionate expres de intermediar şi se vor transmite la OEVM şi BVB. 

3.8 Prescriere 

Obligaţiile de plată a principalului şi dobânzii se vor prescrie conform reglementărilor în vigoare. 

3.9 Impozitare 

Conform legii române în vigoare, dobânzile aferente obligaţiunilor municipale deţinute de persoane 
fizice rezidente sunt scutite de impozit (conform Ordonanţei nr.7/2001 privind impozitul pe venit). în 
cazul persoanelor fizice nerezidente, dobânzile primite sunt scutite de impozit dacă prezintă 
certificatul de rezidenţă fiscală emis de autorităţile fiscale din ţara de rezidenţă, sau sunt impozabile 
cu cota de 10% în cazul neprezentării acestui certificat. 

Persoanele juridice romane sunt scutite de plata impozitului pe venitul din dobânzi, acestea fiind 
supuse impozitului prevăzut de legislaţia românească privind impozitul pe profit. Dobânzile obţinute 
de persoanele juridice nerezidente se impozitează conform Conventiilor de evitare a dublei impuneri 
încheiate de România cu ţara a cărui rezident este persoana beneficiară a dobânzilor, cu condiţia 
prezentării certificatului de rezidenţă fiscală emis de autorităţile fiscale din tara de rezidentă, sau 
respectiv cu cota de 10% în cazul neprezentării acestui certificat. 

La vânzarea Obligaţiunilor prin intermediul BVB, vânzătorii de valori mobiliare, persoane fizice, trebuie 
să plătească în prezent un impozit calculat prin aplicarea unei cote de 1% asupra câştigului de capital 
din vânzarea valorilor mobiliare (reprezentând diferenţa pozitivă dîntre preţul de vânzare şi preţul de 
cumparare, diminuată după caz cu comisioanele datorate intermediarilor). Impozitul se calculează şi 
se reţine de către intermediar, în momentul înregistrării câştigului la data efectuării tranzacţiei. 

3.10 Legea aplicabilă 

Prezentul Prospect privind emisiunea de Obligaţiuni constituie contractul de împrumut obligatar între 
Emitent şi investitori şi este supus legii române. Modificarea drepturilor deţinătorilor de valori 
mobiliare poate surveni exclusiv ca urmare a schimbării bazei legale în România. 
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3.11 Utilizarea fondurilor rezultate ca urmare a emisiunii de obligaţiuni 

Fondurile rezultate ca urmare a vânzării obligaţiunilor municipale ce urmează a fi emise vor fi folosite 
pentru finanţarea proiectului de investiţii - ”Extindere Staţie de Epurare, reţele şi colector de 
canalizare în municipiul Aiud”. 

3.12 Oportunitatea şi necesitatea investitiei: 

Descrierea proiectului de investiţii: 

Denumirea investiţiei: Extindere staţie de epurare, reţele şi colector de canalizare în municipiul 
AIUD; 

Beneficiar: Regia Autonomă “GO” R.A. - AIUD; 

Proiectant general: Institutul de studii de proiectare pentru lucrări Tehnico-Edilitare - PROED S.A. 
Bucureşti; 

Amplasament: municipiul AIUD, jud. Alba, Reţea de canalizare menajeră pe teritoriul localităţii, 
staţie de epurareîn lunca râului Mureş pe şoseaua spre Ciumbrud; 

Profilul producţiei: colectarea centralizată a apelor uzate, menajere evacuate de pe teritoriul 
oraşului şi corectarea calităţii lor la condiţiile normate de deversare în Mureş, cu efecte asupra 
îmbunătăţirii igienico-sanitare pe albie în aval 

Capacitatea de producţie proiectată:  

 Reţea canalizare menajeră în oraş 6.050,00 m din care 2.330,00 m extindere etapa de 
perspectivă  

 Colector principal canalizare 2.350,00 m; 

 Staţie de epurare mecano-biologică, inclusiv tratarea nămolului. QZI MAX = 165,00 l/s. 

Consideraţii economice 

Prezenta documentaţie este în completarea celei elaborate în decembrie 1991 şi conţine refacerea 
documentaţiei economice, respectiv a dvizului general în preţuri august 1994. 

Valoarea totală a lucrării este de 8.238.800,00 mii lei, din care: 

 Utilaje tehnologice care se montează şi independente; 

 Construcţii şi montaj (C+M) - 4.825.299,00 mii lei, din care construcţii, inclusiv 
instalaţii aferente (C+I); 

 Dotări şi obiecte de inventar; 

 Alte cheltuieli. 

Oportunitatea investiţiei 

Una dintre problemele majore cu care se confruntă comunitatea locală a Aiudului este cea a lipsei 
reţelelor de utilităţi urbane. O mare parte a străzilor din municipiu nu dispun de reţele de apă şi 
canalizare sau se înregistrează o subdimensionare a acestora, motiv pentru care serviciile publice 
oferite nu pot fi de bună calitate. 

Una dintre condiţiile promovării unor investiţii în domeniul alimentării cu apă, este aceea ca pe 
tronsonul sau zona aflată în studiu, să fie asigurată în prealabil colectarea şi transportul apelor uzate. 
În acest sens putem afirma că majoritatea gospodăriilor din municipiu efectuează deversarea apelor 
uzate în fose septice sau crează de cele mai multe ori probleme autorităţilor locale  prin evacuarea 
apelor menajere în canalizarea pluvială, în stradă sau în cursurile de apă care traversează localitatea. 

De asemenea pentru modernizarea sistemului rutier al străzilor din municipiu pot fi abordate doar 
zonele în care sunt asigurate celelalte componente ale infrastructurii (reţele de apă, reţele de 
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canalizare, etc.). Subdimensionarea reţelelor de canalizare existente şi de asemenea starea de 
degradare avansată a acestora determină defecţiuni frecvente pentru a căror remediere se intervine 
de cele mai multe ori prin afectarea carosabilului sau a zonelor de circulaţie pietonală. 

Obiectivul de investiţii “Extindere staţie de epurare, reţele şi colector de canalizare în municipiul 
AIUD” rezolvă parţial problemele expuse mai sus, de aceea considerăm oportună continuarea 
lucrărilor de investiţii care au fost întrerupte din lipsă de fonduri. 

Având în vedere importanţa majoră a realizării lucrărilor mai sus amintite, una dintre sursele 
identificate pentru realizarea finanţării a fost stabilită ca fiind emisiunea de obligaţiuni municipale, în 
valoare de 5 mld. lei, care permite continuarea lucrărilor de investiţii. 
 
Finanţarea proiectului de investiţii; avize 

Sursele de finanţare: proiectul de investiţii va fi finanţat parţial din sumele atrase prin emisiunea 
de obligaţiuni municipale, diferenţele necesare pentru finalizarea integrală a acestor investiţii provine 
din fondurile proprii ale Municipalităţii. 

Această investiţie a obţinut Acordul Ministerului de Finanţe Nr. 1070 din 1992, fiind aprobată prin 
H.G. nr. 582/1993. Lucrarea a fost contractată pentru execuţie, în urma unei licitaţii publice – cu SC 
Hidroconstrucţia SA Bucureşti- Sucursala Sebeş, fiind admisă la finanţare suma de 8.238.800 mii lei. 

Valoarea totală a lucrărilor care se referă la reţeaua de canalizare (extindere sau dublare), se ridică la 
suma de 9.000.000.000 lei, în conformitate cu reevaluarea efectuată de proiectant. 

Dobânzile şi ratele corespunzătoare acestei emisiuni de obligaţiuni municipale vor fi 
plătite, conform reglementărilor legale în vigoare, din veniturile proprii ale Municipalităţii 
(inclusiv cotele defalcate din impozitul pe venit) ale Municipalităţii. 

 

4. Factori de risc 

Recomandăm potenţialilor investitori ca înainte de a subscrie în cadrul prezentei Oferte publice să ia 
în considerare şi să analizeze împreună cu informaţiile despre emitent şi următorii factori de risc: 
4.1 Riscuri care pot afecta Proiectul de Investiţii 

4.1.1 Risc generat de factori naturali 

Obiectivele de investiţii nu pot fi afectate în mod semnificativ de factorii de risc prezentaţi în 
continuare. 

În continuare, prezentăm zonele de risc generat de factori naturali, precum şi măsurile de reducere a 
acestuia: 

Zona Risc Masuri de prevenire 
Zona Râului Mureş şi pe 
traseul Văii Aiudelului care 
traversează localitatea  

Risc de inundatii  Amenajarea unor diguri de protecţie care să fie 
întreţinute în permanenţă de către autoritatea 

locală 
Toate zonele municipiului Risc de incendiu Alimentarea cu apă în sistem centralizat în toate 

zonele municipiului. 
 

Aiudul de Sus Risc de alunecari de teren Studii geotehnice şi hidrogeologice, ziduri de 
sprijin, corectari de panta a versantilor  

Risc seismic 

Teritoriul administrativ al municipiului Aiud se încadrează în zona seismică “F” cu valori ks = 0,08 în 
conformitate cu prevederile Actului Normativ P 100/1992 – risc scăzut. 
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Risc de inundaţii 

Aşezarea geografică a municipiului favorizează apariţia fenomenului de inundaţie. Se recomandă în 
cadrul PUG (Plan urbanistic General) amenajarea unor diguri de protecţie care să fie întreţinute în 
permanenţă de către autoritatea locală. Referitor la acest aspect municipalitatea alocă fonduri anual 
pentru realizarea măsurilor de protecţie a gospodăriilor şi culturilor amplasate în apropierea cursurilor 
de apă. 

Risc de alunecări de teren 

În Nord Vestul municipiului, mai exact în localitatea Aiudul de Sus, a fost depistat fenomenul de 
alunecare (versantul sudic al dealului Şesuri). Influenţa fenomenului de alunecare se manifestă 
asupra unei porţiuni din Str. Moţilor. Alunecările de teren nu afectează în nici un fel amplasamentul 
investiţiei propuse, aceasta fiind proiectată pentru altă zonă a municipiului. 

4.2 Riscuri ce afectează capacitatea Municipalităţii de a realiza venituri 

Nici una din următoarele categorii de risc nu se prevede a influenţa semnificativ obiectivele de 
investiţii. 

4.2.1 Risc generat de factori naturali 

Nici una din următoarele categorii de risc nu se prevede a influenţa capacitatea Emitentului de a face 
faţă cu succes rambursării capitalului şi plăţii dobânzilor şi comisioanelor. 

4.2.2 Risc economic 

Acest tip de risc este generat de posibila dependenţă de un agent economic sau de modificări importante în 
structura demografică a populaţiei pe parcursul existenţei Obligaţiunilor, inclusiv ca urmare a 
migraţiei şi imigraţiei. 

Primăria Municipiului Aiud nu are în evidenţele sale ca plătitor de impozite şi taxe locale nici un agent 
economic a cărui contribuţie să fie mai mare de 10% din totalul acestora. 

Modificările demografice preconizate sunt minore pentru perioada de timp până la maturitatea 
Obligaţiunilor, în 2005. 

Emitenţii, autorităţi publice locale, nu sunt deocamdată analizaţi şi ratificaţi de către agenţii de rating 
româneşti sau internaţionale. 

4.3 Riscuri specifice acestui tip de valori mobiliare 

4.3.1 Risc referitor la preţ 

Acest gen de risc este relevant pentru investitorii care nu intenţionează să păstreze Obligaţiunile până 
la maturitatea acestora. Este posibil ca, în cazul unei lichidităţi scăzute a acestor titluri la BVB, 
diferenţa între preţurile bid şi ask să fie semnificativă, astfel ca obligatarii să nu-şi poată recupera 
suma imvestita. Variaţiile de preţ sunt limitate de recalcularea trimestriala a dobânzii şi de legarea 
acesteia de media ratelor BUBID şi BUBOR la 3 luni. 

4.3.2 Risc de rată a dobânzii 

Se referă la fluctuatiile dobânzilor la 3 luni de pe piaţa interbancară. 

4.3.3. Risc generat de faptul ca Emitentul se afla la prima emisiune de obligaţiuni 

Piaţa obligaţiunilor municipale din Romania a inceput să evolueze, până în prezent avind loc 13 
emisiuni, cu o valoare totala de peste 150 miliarde le Valorile emisiunilor de obligaţiuni municipale 
sunt intr-o continua crestere. Astfel, dacă primele municipalitati s-au finanţat cu sume variind între 
cinci şi zece miliarde de lei, treptat au fost lansate emiisiuni cu valori mult mai mari. 

Toţi emitenţii şi-au onorat la timp obligaţiile privind plata dobânzilor şi rambursarea principalului. 
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4.4 Riscuri generale 

4.4.1 Risc monetar şi valutar 

Valoarea investiţiei va fi influenţată de rata de schimb valutar a leului faţă de orice valută convertibilă. 

În condiţiile în care rata inflaţiei este în scădere, putem considera că investitorii în obligaţiuni 
municipale sunt protejaţi împotriva pierderilor rezultate ca urmare a devalorizării monedei naţionale. 
De asemenea, prin metoda de calcul a dobânzii, investitorii în obligaţiunile Municipiului Aiud vor 
obţine randamente conform trendului general la pieţei financiare şi vor fi protejaţi împotriva 
fluctuaţiilor mari ale dobânzii prin posibilitatea de recalculare excepţională a dobânzii 

4.4.2 Risc datorat instabilităţii legislative 

Perioada de tranziţie în care se află România se caracterizează prin modificări legislative care pot 
genera incoerenţă în plan economic. 

Legislaţia în domeniul administraţiei publice locale, inclusiv cea privitoare la finanţele publice locale a 
fost amendată în ultimii ani. Aceste modificări legislative pot afecta activitatea autorităţilor publice 
locale. Astfel, există riscul transferării de către Stat a anumitor responsabilităţi către autorităţile locale 
cu acoperirea parţială a resurselor necesare îndeplinirii acestora, diminuării transferurilor de la 
bugetul de stat către bugetele locale sau riscul modificării legislaţiei privind taxele şi impozitele ce se 
fac venit la bugetul local. 

4.4.3 Risc datorat unificării standardelor contabile 

Normele contabile româneşti vor fi armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice 
Europene şi cu Standardele de Contabilitate Internaţionale. 

În momentul realizării acestei tranziţii este posibilă apariţia de diferenţe între bugetele estimate şi 
conturile de execuţie obţinute de Municipalitate. 

Tot datorită acestui tip de risc pot să apară diferenţe între veniturile estimate şi cele obţinute de 
investitori din acest tip de investiţii. 

4.4.4 Risc datorat fiscalităţii 

Modificarea fiscalităţii reprezintă un risc atât pentru investitori, cât şi pentru emitenţi. Prin creşterea 
fiscalităţii, pot fi afectate veniturile estimate de investitorii în obligaţiuni. De asemenea, prin 
reducerea semnificativă a fiscalităţii pot fi afectate veniturile municipalităţii şi implicit capacitatea 
acesteia de a-şi onora obligaţiile privind plata ratelor şi dobânzilor aferente împrumutului obligatar. 

5. Garanţii şi remedii în caz de neplată 

5.1 Garanţii 

Emitentul garantează plata la termen a obligaţiilor sale referitoare la Obligaţiuni (principal, dobândă, 
comisioane) în conformitate cu “Acordul de garantare” şi termenii prezentului prospect de ofertă. 

5.2 Remedii în caz de neplată 

În cazul neplăţii la termen a uneia sau mai multor tranşe (dobândă şi/sau principal) investitorii se pot 
organiza într-o Adunare a Investitorilor care să solicite executarea oricăror conturi ale Emitentului în 
suma şi în condiţiile stipulate în Acordul de garantare.  
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6. Alte informaţii 

6.1 Informaţii semnificative neincluse în prospect  

Nu există informaţii semnificative neincluse în prospect pe motivul confidenţialităţii acestora. În 
conformitate cu legea 215/2001 privind organizarea activităţii autorităţilor publice locale, toate 
informaţiile referitoare la activităţile autorităţilor publice locale sunt publice. 

6.2 Incapacitate de plată; litigii şi procese în curs 

Emitentul nu a fost vreodată declarat în incapacitate de plată, nu a făcut obiectul unei proceduri 
judiciare privind recuperarea unei creanţe restatnte şi nici nu a făcut obiectul unei proceduri de 
declarare a stării de faliment. 

Primăria Municipiului Aiuid are ca surse de venituri impozitele şi taxele locale datorate de 
contribuabilii persoane fizice şi juridice a caror încasare se efectuează cu regularitate. Primăria 
Municipiului Aiud declară că nu a fost niciodată în incapacitate de plată. 

La data de 03 aprilie 2003 Primăria era implicată într-un număr de 69 litigii,dintre care: 
- Fond funciar - 18 dosare; 
- Contencios administrativ – 2 dosare; 
- Revendicări Legea nr.112/1995 – 2 dosare; 
- Stare civilă – 3 dosare; 
- Pretenţii civile – 36 dosare; 
- Alte acţiuni civile – 8 dosare; 

toate acestea sunt în curs de soluţionare 

6.3. Responsabilitatea privind întocmirea prospectului 

Acest prospect de emisiune a fost realizat de către intermediar împreună cu consultantul financiar al 
emitentului, societate privată română, neafiliată cu intermediarul sau grupul de vânzare. Acest 
prospect a fost întocmit pe baza documentelor puse la dispoziţie de către municipalitate şi 
consultantul sau financiar sau provin din alte surse care au fost indicate în Prospect.  

6.4 Obţinerea şi consultarea prospectului 

Copii ale prospectului de ofertă publică vor fi disponibile la punctele de subscriere ale grupului de 
vânzare, la societatea de intermediere şi la sediul emitentului. 

6.5 Anularea ofertei publice 

În caz de constatare a unor neregularităţi, oferta publică poate fi anulată în termen de 90 de zile de 
la data primirii la CNVM a raportului privind rezultatele acesteia. 

6.6 Relevanţa informaţiei 

Emitentul va informa investitorii şi OEVM, pe întreaga durată de existenţă a obligaţiunilor, cu privire la 
eventualele modificări importante ce pot surveni cu privire la proiectul de investiţii sau la situaţia 
financiară a municipalităţii. 
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Următoarele anexe fac parte integrantă din prezentul Prospect: 

1. Hotărârea CL nr. 30/2003 referitoare la emiterea de obligaţiuni municipale; 
2. Extras din procesul verbal al HCL nr. 30 /2003 referitoare la emiterea de obligaţiuni 

municipale; 
3. Adresa Ministerului Finantelor Publice cu privire la emisiunea de obligaţiuni 

municipale; 
4. Copie după certificatul de înregistrare fiscală a Primăriei; 
5. Organigrama Primăriei; 
6. Declaraţia din partea Primăriei în legatură cu litigiile la instanţele de judecată; 
7. Declaraţia din partea Primăriei că documentele furnizate în copie sunt conforme cu 

originalele; 
8. Raportul auditorului 2000, 2001 şi 2002; 
9. Bilanţul incheiat 1999, 2000, 2001, 2002; 
10. Contul de execuţie bugetară pe anii 1999, 2000, 2001, 2002; 
11. Bugetul Local pe anul 2003; 
12. Previziunile pentru Bugetul Local pe anii 2002-2006; 
13. Declaraţia privind împrumuturile şi garanţiile acordate; 
14. Documentaţia tehnico-economică a proiectului de investiţii (Descrierea generală a 

lucrărilor, Memoriu tehnic, Deviz general, Raport tehnic); avize şi autorizaţii; 
15. Formularul de subscriere; 
16. Formularul de revocare; 
17. Anunţul publicitar; 
18. Calendarul plăţilor; 
19. Contractul de distribuţie încheiat între BT Securities şi Banca Transilvania; 
20. Contractul BT Securities şi Primăria Aiud. 



PROSPECT DE OFERTĂ PUBLICĂ   OBLIGAŢIUNI MUNICIPALE AIUD 

 48

În conformitate cu legislaţia în vigoare, specifică Ofertei Publice: 

  

Verificând conţinutul acestui prospect, Emitentul acceptă responsabilitatea pentru conţinutul acestuia şi 

confirmă că nu sunt omisiuni majore şi declaraţii neadevărate referitoare la acest Prospect, semnând: 

 

 

 

Primar, 

 

Municipiul Aiud 

 

Liviu Octavian Rusu 

 

 

Rareş NILAS 

 

Director General 

BT Securities 

 

 

 

Viorel UDMA 

 

Preşedinte 

V.M.B. Partners S.A. 

 


