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CO SILIUL JUDEŢEA  ALBA 

 
 

Valoarea nominală a emisiunii: 50.000.000 LEI  
Rata dobânzii variabilă: (ROBID3M + ROBOR3M) / 2 + 0,95% 

dobânda va fi calculată şi plătită trimestrial 
Maturitate: 17 ani şi 6 luni 

Pentru prima perioadă de calcul rata dobânzii se va calcula în ultima zi de 
subscriere, după închiderea ofertei 

Rambursarea împrumutului obligatar: în 71 de rate trimestriale 
DECIZIA C. .V.M. R.159/03.02.2009 

 
Intermediar: 

                          
 

 
 

Consilier financiar al Emitentului 
VMB PART ERS SA 

 
 

VIZA DE APROBARE APLICATĂ PE PROSPECTUL DE OFERTĂ PUBLICĂ SAU, DUPĂ CAZ, 
PE DOCUMENTUL DE OFERTĂ NU ARE VALOARE DE GARANŢIE ŞI NICI NU 
REPREZINTĂ O ALTĂ FORMĂ DE APRECIERE A C.N.V.M. CU PRIVIRE LA 
OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE 
CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACŢIILE DE ÎNCHEIAT PRIN ACCEPTAREA 
OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE; DECIZIA DE APROBARE 
CERTIFICĂ NUMAI REGULARITATEA PROSPECTULUI/DOCUMENTULUI DE OFERTĂ ÎN 
PRIVINŢA EXIGENŢELOR LEGII ŞI ALE NORMELOR ADOPTATE ÎN APLICAREA 
ACESTEIA. 
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I. REZUMATUL PROSPECTULUI DE OFERTĂ PUBLICĂ 

1. Identitatea membrilor organelor de conducere ale emitentului, ai consultanţilor şi ai 
auditorilor financiari ai emitentului 
Emitent: Consiliul Judeţean Alba, reprezentat prin Ion Dumitrel – Preşedinte şi Marian Aitai – 
Director Executiv al Directiei de Dezvoltare si Bugete, cu sediul în Municipiul Alba, Piaţa 
I.I.C.Brătianu nr.1, cod poştal 510118,  telefon 0258-813380, fax 0258-813325, Judeţul Alba, cod 
fiscal 4562583, cont RO51TREZ00224510220XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Alba. 

Intermediarul ofertei: Societatea de Servicii de Investiţii Financiare BT SECURITIES S.A., 
reprezentată de ilaş Rareş-Doralin  – Director , cu sediul în Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 
1989, nr. 104, et. 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J12/3156/1994, cod unic de 
înregistrare 6838953. 

Consilierul financiar al emitentului: Societatea VMB Partners SA, reprezentată prin domnul 
Valentin Adrian Miron – Director General, cu sediul în Bucureşti, Str. Mircea Vulcănescu nr. 9, 
sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/5005/1999, cod unic de înregistrare 
R11816552. 

2. Date statistice privind oferta publică şi perioada de derulare a acesteia 

− Valoarea totală a emisiunii:                50.000.000 LEI; 

− umărul de obligaţiuni emise în vederea subscrierii:     500.000;  

− Valoarea nominală:                    100 LEI / obligaţiune; 

− Preţul de emisiune:         100 LEI/obligaţiune  

− umărul minim de obligaţiuni subscrise:       1 obligaţiune; 

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

− Subscrierea: se realizează prin completarea formularelor de subscriere care vor fi disponibile la 
centrele de subscriere – Bt Securities, Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989, nr. 104, et. 1 şi 
următoarele sucursale/agenţii Bt Securities şi prin anexarea documentelor necesare menţionate 
în subcapitolul 5.1.4: 

r 
crt 

 Adresa Telefon 

1 Agenţia Alba-Iulia Str.Closca nr.4ABCDEF ap.55 Jud Alba 0258/821.912 
2 Agenţia Aiud Str.Cuza Voda, nr.7/3, Aiud, Jud.Alba 0258/860.271 
3 Agenţia Arad B-dul. Revolutiei Nr. 62, Jud. Arad 0257/250.810 
4 Agenţia Bacău Str. 9 Mai nr. 24, Jud. Bacău 0234/522.981 
5 Sucursala Bucureşti Str. Ion Ionescu de la Brad nr.2B, sector 1 021/269.20.24 
6 Agenţia Câmpia Turzii Str. Aurel Vlaicu nr. 3, Jud. Cluj 0264-366.172  
7 Agenţia Craiova Str. Calea Bucureşti bl. 21A  sc. 2 Craiova Jud. Dolj 0251/415161 
8 Agenţia Constanţa Str. B-dul Tomis nr.138 (in cadrul Banca Transilvania, 

Agenţia Capitol) Jud. Constanţa 
0241/613244 
 

9 Agenţia Deva Str. Mihai Viteazu bl. 40 sc. 1 ap. 1 Parter Jud.Hunedoara 0254/215.757 
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10 Agenţia Galaţi Str. Brăilei colţ cu General Alexandru Cernat Jud.Galaţi 0236/470.334 
11 Agenţia Gura Humorului Str. Stefan cel Mare, nr.10, ap.2,Jud. Suceava 0230/231.110  
12 Agenţia Iaşi Calea Chişinaului nr. 17 parter (incinta Sinta SA) 0232/233.421    
13 Agenţia Miercurea-Ciuc Str.Kosuth Lajos nr 32-34 Jud. Harghita 0266/372015 
14 Sucursala Oradea Calea Republicii, nr.13,ap.1,Jud.Bihor 0259/411.371 
15 Agenţia Satu-Mare Str. Traian nr.5 ap. 2, Jud. Satu Mare 0261/716.120 
16 Agenţia Sibiu Str.Crisanei nr.14A,Jud.Sibiu 0269/218.346 
17 Agenţia Tg. Mureş B-dul. 21 Decembre 1918, nr.31, AP. 2, Jud. Mureş 0265/265.043 
18 Agenţia Timişoara Str.Voltaire nr.1, Carusso nr.2, Jud.Timis 0256/244.561 

Investitorii care utilizează serviciile unei bănci custode nu pot subscrie decât prin intermediul BT 
Securities, la sediul central din Cluj-Napoca,  bld. 21 Decembrie 1989, nr. 104, etaj 1. 

− Publicitate: Anunţul publicitar de ofertă publică va fi publicat în două cotidiane de difuzare 
naţională, în conformitate cu art. 175 din Legea nr. 297/2004; 

- Perioada de derulare a ofertei: Oferta va fi iniţiată în condiţiile art. 30 din Regulamentul 
CNVM nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, după cel puţin şase zile 
lucrătoare de la data publicării anunţului publicitar. Oferta se va derula timp de cinci zile 
lucrătoare de la data de 16.02.2009 până la data de 20.02.2009.  

La cererea Emitentului şi cu acordul C VM, oferta poate fi închisă anticipat în momentul în 
care au fost subscrise toate obligaţiunile obiect al ofertei. 

- Orice modificare a termenilor prezentei oferte publice aprobate se va face la cererea 
emitentului, cu acordul prealabil al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (CNVM) şi va fi 
făcută publică printr-un anunţ publicitar obligatoriu, în aceleaşi condiţii ca şi oferta, conform 
legislaţiei în vigoare; 

− Dobânda plătită investitorilor: rata dobânzii este variabilă, recalculată trimestrial conform 
formulei:  

− (ROBID3M + ROBOR3M) / 2 + 0,95% 

− unde: ratele ROBID3M şi ROBOR3M sunt ratele dobânzilor interbancare considerate la 3 luni, 
publicate pe site-ul BNR si cotate cu 2 zile lucrătoare anterior începutului perioadei de 
dobandă respective. 

La trecerea la moneda Euro rata dobânzii se va calcula conform formulei : 

d = EURIBOR3M + 0,65% 

− unde: EURIBOR3M este rata dobânzilor interbancare pentru depozitele în Euro la termen de 3 
luni si cotate cu 2 zile lucrătoare anterior începutului perioadei de dobandă respective 
exprimată în procente pe an. Informaţii referitoare la cotaţiile EURIBOR se găsesc la adresa de 
internet  www.euribor.org 

− Rata dobânzii aferente primei perioade de plată se va calcula în ultima zi de subscriere, 
după ora 14:00; 

− Dobânda de plată: dobânda ce se va plăti investitorilor pentru o obligaţiune se determină 
după formula: 

D = (d x  x V )/360 zile 

− unde d este formula de calcul a ratei dobânzii definită mai sus,  = nr. de zile corespunzătoare 
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perioadei pentru care se plăteşte dobânda, iar V  = valoarea nominală a unei obligaţiuni, 
corespunzătoare perioadei de calcul 

− Valoarea rezultată a dobânzii plătibile care se calculează în baza formulei menţionate în cele de mai sus 
(D) va fi rotunjită în plus până la cea mai apropiată valoare de Ban.  

− Tranzacţionarea pe piaţa secundară: în termen de 20 zile de la data obţinerii certificatului de 
înregistrare a valorilor mobiliare emis de către CNVM, Consiliul Judeţean Alba va face toate 
demersurile necesare admiterii la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a 
obligaţiunilor emise. 

Perioadele de rambursare a împrumutului şi de plată a dobânzilor către investitori: 

Plata dobânzii se realizează prin 71 de plati trimestriale, începând cu data de 15.05.2009, 
potrivit graficului următor: 

Dobânda 
nr. 

Data de 
referinţă* 

Data de plată a 
dobânzii 

Perioada pentru care se 
plăteşte dobânda 

1 12.05.2009 15.05.2009 Începand cu prima zi de la 
expirarea perioadei de 

subscriere până la 
14.05.2009 

2 12.08.2009 15.08.2009 15.05.2009 - 14.08.2009 
3 11.11.2009 15.11.2009 15.08.2009 - 14.11.2009 
4 10.02.2010 15.02.2010 15.11.2009 - 14.02.2010 
5 12.05.2010 15.05.2010 15.02.2010 - 14.05.2010 
6 11.08.2010 15.08.2010 15.05.2010 - 14.08.2010 
7 10.11.2010 15.11.2010 15.08.2010 - 14.11.2010 
8 10.02.2011 15.02.2011 15.11.2010 - 14.02.2011 
9 11.05.2011 15.05.2011 15.02.2011 - 14.05.2011 
10 10.08.2011 15.08.2011 15.05.2011 - 14.08.2011 
11 10.11.2011 15.11.2011 15.08.2011 - 14.11.2011 
12 10.02.2012 15.02.2012 15.11.2011 - 14.02.2012 
13 10.05.2012 15.05.2012 15.02.2012 - 14.05.2012 
14 10.08.2012 15.08.2012 15.05.2012 - 14.08.2012 
15 12.11.2012 15.11.2012 15.08.2012 - 14.11.2012 
16 12.02.2013 15.02.2013 15.11.2012 - 14.02.2013 
17 12.05.2013 15.05.2013 15.02.2013 - 14.05.2013 
18 12.08.2013 15.08.2013 15.05.2013 - 14.08.2013 
19 12.11.2013 15.11.2013 15.08.2013 - 14.11.2013 
20 12.02.2014 15.02.2014 15.11.2013 - 14.02.2014 
21 12.05.2014 15.05.2014 15.02.2014 - 14.05.2014 
22 12.08.2014 15.08.2014 15.05.2014 - 14.08.2014 
23 12.11.2014 15.11.2014 15.08.2014 - 14.11.2014 
24 11.02.2015 15.02.2015 15.11.2014 - 14.02.2015 
25 12.05.2015 15.05.2015 15.02.2015 - 14.05.2015 
26 12.08.2015 15.08.2015 15.05.2015 - 14.08.2015 
27 11.11.2015 15.11.2015 15.08.2015 - 14.11.2015 
28 10.02.2016 15.02.2016 15.11.2015 - 14.02.2016 
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29 11.05.2016 15.05.2016 15.02.2016 - 14.05.2016 
30 10.08.2016 15.08.2016 15.05.2016 - 14.08.2016 
31 10.11.2016 15.11.2016 15.08.2016 - 14.11.2016 
32 10.02.2017 15.02.2017 15.11.2016 - 14.02.2017 
33 10.05.2017 15.05.2017 15.02.2017 - 14.05.2017 
34 10.08.2017 15.08.2017 15.05.2017 - 14.08.2017 
35 10.11.2017 15.11.2017 15.08.2017 - 14.11.2017 
36 12.02.2018 15.02.2018 15.11.2017 - 14.02.2018 
37 11.05.2018 15.05.2018 15.02.2018 - 14.05.2018 
38 10.08.2018 15.08.2018 15.05.2018 - 14.08.2018 
39 12.11.2018 15.11.2018 15.08.2018 - 14.11.2018 
40 12.02.2019 15.02.2019 15.11.2018 - 14.02.2019 
41 10.05.2019 15.05.2019 15.02.2019 - 14.05.2019 
42 12.08.2019 15.08.2019 15.05.2019 - 14.08.2019 
43 12.11.2019 15.11.2019 15.08.2019 - 14.11.2019 
44 12.02.2020 15.02.2020 15.11.2019 - 14.02.2020 
45 12.05.2020 15.05.2020 15.02.2020 - 14.05.2020 
46 12.08.2020 15.08.2020 15.05.2020 - 14.08.2020 
47 11.11.2020 15.11.2020 15.08.2020 - 14.11.2020 
48 10.02.2021 15.02.2021 15.11.2020 - 14.02.2021 
49 12.05.2021 15.05.2021 15.02.2021 - 14.05.2021 
50 11.08.2021 15.08.2021 15.05.2021 - 14.08.2021 
51 10.11.2021 15.11.2021 15.08.2021 - 14.11.2021 
52 10.02.2022 15.02.2022 15.11.2021 - 14.02.2022 
53 11.05.2022 15.05.2022 15.02.2022 - 14.05.2022 
54 10.08.2022 15.08.2022 15.05.2022 - 14.08.2022 
55 10.11.2022 15.11.2022 15.08.2022 - 14.11.2022 
56 10.02.2023 15.02.2023 15.11.2022 - 14.02.2023 
57 10.05.2023 15.05.2023 15.02.2023 - 14.05.2023 
58 10.08.2023 15.08.2023 15.05.2023 - 14.08.2023 
59 10.11.2023 15.11.2023 15.08.2023 - 14.11.2023 
60 12.02.2024 15.02.2024 15.11.2023 - 14.02.2024 
61 10.05.2024 15.05.2024 15.02.2024 - 14.05.2024 
62 12.08.2024 15.08.2024 15.05.2024 - 14.08.2024 
63 12.11.2024 15.11.2024 15.08.2024 - 14.11.2024 
64 12.02.2025 15.02.2025 15.11.2024 - 14.02.2025 
65 12.05.2025 15.05.2025 15.02.2025 - 14.05.2025 
66 12.08.2025 15.08.2025 15.05.2025 - 14.08.2025 
67 12.11.2025 15.11.2025 15.08.2025 - 14.11.2025 
68 11.02.2026 15.02.2026 15.11.2025 - 14.02.2026 
69 12.05.2026 15.05.2026 15.02.2026 - 14.05.2026 
70 12.08.2026 15.08.2026 15.05.2026 - 14.08.2026 
71 11.11.2026 15.11.2026 15.08.2026 - 14.11.2026 

*Au dreptul de încasare a ratelor corespunzătoare împrumutului obligatar toţi deţinătorii de obligaţiuni 
înregistraţi în Registrul Deţinătorilor de Obligaţiuni la datele de referinţă din tabel. 
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Rambursarea împrumutului se realizează trimestrial in 71 de rate, începând cu data de 
15.05.2009, potrivit graficului următor: 

Rata 
r. 

Data de 
referinţă* 

Data 
platii 

Valoare 
rată per 

obligaţiune 
(LEI) 

Perioada Valoarea 
nominală 

Corespunzătoare 

    Începand cu prima zi de la 
expirarea perioadei de 
subscriere pana la 
14.05.2009 100.00 

1 12.05.2009 15.05.2009     1.41   15.05.2009 - 14.08.2009 98.59 
2 12.08.2009 15.08.2009    1.41 15.08.2009 - 14.11.2009 97.18 
3 11.11.2009 15.11.2009    1.41 15.11.2009 - 14.02.2010 95.77 
4 10.02.2010 15.02.2010    1.41 15.02.2010 - 14.05.2010 94.36 
5 12.05.2010 15.05.2010    1.41 15.05.2010 - 14.08.2010 92.95 
6 11.08.2010 15.08.2010     1.41 15.08.2010 - 14.11.2010 91.54 
7 10.11.2010 15.11.2010     1.41 15.11.2010 - 14.02.2011 90.13 
8 10.02.2011 15.02.2011     1.41 15.02.2011 - 14.05.2011 88.72 
9 11.05.2011 15.05.2011     1.41 15.05.2011 - 14.08.2011 87.31 
10 10.08.2011 15.08.2011     1.41 15.08.2011 - 14.11.2011 85.90 
11 10.11.2011 15.11.2011      1.41 15.11.2011 - 14.02.2012 84.49 
12 10.02.2012 15.02.2012 1.41 15.02.2012 - 14.05.2012 83.08 
13 10.05.2012 15.05.2012 1.41 15.05.2012 - 14.08.2012 81.67 
14 10.08.2012 15.08.2012 1.41 15.08.2012 - 14.11.2012 80.26 
15 12.11.2012 15.11.2012 1.41 15.11.2012 - 14.02.2013 78.85 
16 12.02.2013 15.02.2013 1.41 15.02.2013 - 14.05.2013 77.44 
17 12.05.2013 15.05.2013 1.41 15.05.2013 - 14.08.2013 76.03 
18 12.08.2013 15.08.2013 1.41 15.08.2013 - 14.11.2013 74.62 
19 12.11.2013 15.11.2013 1.41 15.11.2013 - 14.02.2014 73.21 
20 12.02.2014 15.02.2014 1.41 15.02.2014 - 14.05.2014 71.80 
21 12.05.2014 15.05.2014 1.41 15.05.2014 - 14.08.2014 70.39 
22 12.08.2014 15.08.2014 1.41 15.08.2014 - 14.11.2014 68.98 
23 12.11.2014 15.11.2014 1.41 15.11.2014 - 14.02.2015 67.57 
24 11.02.2015 15.02.2015 1.41 15.02.2015 - 14.05.2015 66.16 
25 12.05.2015 15.05.2015 1.41 15.05.2015 - 14.08.2015 64.75 
26 12.08.2015 15.08.2015 1.41 15.08.2015 - 14.11.2015 63.34 
27 11.11.2015 15.11.2015 1.41 15.11.2015 - 14.02.2016 61.93 
28 10.02.2016 15.02.2016 1.41 15.02.2016 - 14.05.2016 60.52 
29 11.05.2016 15.05.2016 1.41 15.05.2016 - 14.08.2016 59.11 
30 10.08.2016 15.08.2016 1.41 15.08.2016 - 14.11.2016 57.70 
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31 10.11.2016 15.11.2016 1.41 15.11.2016 - 14.02.2017 56.29 
32 10.02.2017 15.02.2017 1.41 15.02.2017 - 14.05.2017 54.88 
33 10.05.2017 15.05.2017 1.41 15.05.2017 - 14.08.2017 53.47 
34 10.08.2017 15.08.2017 1.41 15.08.2017 - 14.11.2017 52.06 
35 10.11.2017 15.11.2017 1.41 15.11.2017 - 14.02.2018 50.65 
36 12.02.2018 15.02.2018 1.41 15.02.2018 - 14.05.2018 49.24 
37 11.05.2018 15.05.2018 1.41 15.05.2018 - 14.08.2018 47.83 
38 10.08.2018 15.08.2018 1.41 15.08.2018 - 14.11.2018 46.42 
39 12.11.2018 15.11.2018 1.41 15.11.2018 - 14.02.2019 45.01 
40 12.02.2019 15.02.2019 1.41 15.02.2019 - 14.05.2019 43.60 
41 10.05.2019 15.05.2019 1.41 15.05.2019 - 14.08.2019 42.19 
42 12.08.2019 15.08.2019 1.41 15.08.2019 - 14.11.2019 40.78 
43 12.11.2019 15.11.2019 1.41 15.11.2019 - 14.02.2020 39.37 
44 12.02.2020 15.02.2020 1.41 15.02.2020 - 14.05.2020 37.96 
45 12.05.2020 15.05.2020 1.41 15.05.2020 - 14.08.2020 36.55 
46 12.08.2020 15.08.2020 1.41 15.08.2020 - 14.11.2020 35.14 
47 11.11.2020 15.11.2020 1.41 15.11.2020 - 14.02.2021 33.73 
48 10.02.2021 15.02.2021 1.41 15.02.2021 - 14.05.2021 32.32 
49 12.05.2021 15.05.2021 1.41 15.05.2021 - 14.08.2021 30.91 
50 11.08.2021 15.08.2021 1.41 15.08.2021 - 14.11.2021 29.50 
51 10.11.2021 15.11.2021 1.41 15.11.2021 - 14.02.2022 28.09 
52 10.02.2022 15.02.2022 1.41 15.02.2022 - 14.05.2022 26.68 
53 11.05.2022 15.05.2022 1.41 15.05.2022 - 14.08.2022 25.27 
54 10.08.2022 15.08.2022 1.41 15.08.2022 - 14.11.2022 23.86 
55 10.11.2022 15.11.2022 1.41 15.11.2022 - 14.02.2023 22.45 
56 10.02.2023 15.02.2023 1.41 15.02.2023 - 14.05.2023 21.04 
57 10.05.2023 15.05.2023 1.41 15.05.2023 - 14.08.2023 19.63 
58 10.08.2023 15.08.2023 1.41 15.08.2023 - 14.11.2023 18.22 
59 10.11.2023 15.11.2023 1.41 15.11.2023 - 14.02.2024 16.81 
60 12.02.2024 15.02.2024 1.41 15.02.2024 - 14.05.2024 15.40 
61 10.05.2024 15.05.2024 1.41 15.05.2024 - 14.08.2024 13.99 
62 12.08.2024 15.08.2024 1.41 15.08.2024 - 14.11.2024 12.58 
63 12.11.2024 15.11.2024 1.41 15.11.2024 - 14.02.2025 11.17 
64 12.02.2025 15.02.2025 1.41 15.02.2025 - 14.05.2025 9.76 
65 12.05.2025 15.05.2025 1.41 15.05.2025 - 14.08.2025 8.35 
66 12.08.2025 15.08.2025 1.41 15.08.2025 - 14.11.2025 6.94 
67 12.11.2025 15.11.2025 1.41 15.11.2025 - 14.02.2026 5.53 
68 11.02.2026 15.02.2026 1.41 15.02.2026 - 14.05.2026 4.12 
69 12.05.2026 15.05.2026 1.41 15.05.2026 - 14.08.2026 2.71 
70 12.08.2026 15.08.2026 1.41 15.08.2026 - 14.11.2026 1.30 
71 11.11.2026 15.11.2026 1.30  0.00 

 

* În vederea înregistrării ca deţinător de obligaţiuni în Registrul Deţinătorilor de Obligaţiuni este 
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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. 

 
Garanţiile din partea Emitentului:  

Consiliul Judetean Alba garantează plata integrală a principalului şi a dobânzilor cu parte din 
creanţele pe care le are de încasat, creanţe ce reprezintă veniturile proprii (calculate conform legii) 
aferente bugetelor locale pe toţi anii dintre 2009-2026, prin cesionarea veniturilor Emitentului ce sunt 
evidenţiate în conturile:  

 

r. Categorie venit r. cont/subcont deschis la 
Trezoreria Alba 

1. Impozit pe profit de la agenţii economici RO07TREZ00221010201XXXXX 
2. Cote defalcate din impozitul pe venit RO79TREZ00221040201XXXXX 

3. 
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe 
venit pentru echilibrarea bugetelor locale; 
 

RO87TREZ00221040204XXXXX 

4. Impozitul pe mijloacele de transport detinute de 
persoane fizice RO11TREZ0022116020201XXX 

5. Impozitul pe mijloacele de transport detinute de 
persoane juridice RO58TREZ0022116020202XXX 

6. 
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si 
autorizati de functionare ; 
 

RO49TREZ00221160203XXXXX 

7. Venituri din concesiuni si inchirieri; RO67TREZ00221300205XXXXX 
8. Veniturile din dividende de la alti platitori RO46TREZ0022130020802XXX 

9. 
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea 
copiilor in unitatile de protectie sociala 
 

RO36TREZ00221330227XXXXX 

10. Alte venituri din prestari servicii si alte activitati RO65TREZ00221330250XXXXX 

11. 
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate 
potrivit dispozitiilor legale 
 

RO47TREZ00221350201XXXXX 

12. Alte amenzi, penalitati si confiscari  
 RO16TREZ00221350250XXXXX 

13. Alte venituri RO40TREZ00221360250XXXXX 

14. Venituri din valorificarea unor bunuri ale 
institutiilor RO46TREZ00221390201XXXXX 

15. Venituri din privatizare RO54TREZ00221390204XXXXX 

16. Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand 
domeniului privat al statului RO62TREZ00221390207XXXXX 

 
Cuantumul veniturilor cu care Consiliul Judeţean Alba garantează anual este egal cu 

obligaţiile anuale de plată a principalului, a dobânzilor şi a comisioanelor referitoare la această 
emisiune de obligaţiuni, aferente fiecărui an: 2009-2026. 

Veniturile care constituie 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 ulteriori terţi 
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către Consiliul Judeţean Alba, indiferent dacă aceste terţe părţi cunosc sau nu cunosc Acordul de 
Garantare încheiat între Presedintele Consiliul Judeţean Alba şi investitori. 

Conform legilor cu privire la finanţele publice locale (Legea 273/2006), împrumutul 
contractat de autoritatea publică locală reprezintă o obligaţie generală care trebuie rambursată 
conform acordurilor încheiate din resursele aflate la dispoziţia autorităţii publice locale, cu 
excepţia transferurilor de la bugetul de stat cu destinaţie specială. Datoria publică locală 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 din veniturile autorităţii 
administraţiei publice locale, fără ca alte autorităţi publice (Guvernul etc.) să aibă vreo obligaţie 
de plată şi fără a fi folosită credibilitatea sau capacitatea de impozitare a altor autorităţi pentru 
garantarea rambursării datoriei autorităţii publice locale, a plăţii dobânzilor şi a comisioanelor 
aferente. 

 

Orice modificare a termenilor prezentei oferte publice aprobate se va face la cererea emitentului, 
cu respectarea următoarelor condiţii: 

 Obţinerea aprobării CNVM de modificare a Prospectului; 

 Modificarea termenilor ofertei să nu conducă la condiţii mai puţin avantajoase pentru cei cărora le 
este adresată. 

Data şi numărul deciziei C VM de aprobare:  159/03.02.2009 

Autorizarea împrumutului obligatar 
Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanţelor Publice prin 

Hotărârea nr. 436 din data de 4.08.2006 a autorizat contractarea împrumutului obligatar. 

3. Date financiare selectate: capitalizarea şi nivelul de îndatorare; motivele iniţierii ofertei 
publice şi modul de utilizare a fondurilor obţinute în urma ofertei;  factorii de risc ai investiţiei 

3.1. Capitalizarea şi nivelul de îndatorare 
 

Conform legislaţiei în vigoare, totalul datoriilor anuale reprezentând ratele scadente la 
împrumuturile contractate, dobânzile şi comisioanele aferente acestora, inclusiv ale împrumutului care 
urmează să fie angajat, motiv al prezentului Prospect, nu trebuie să depăşească limita de 30% din 
veniturile proprii estimate, obţinute prin efectuarea mediei aritmetice a veniturilor proprii reiesite din 
executiile bugetului local pe ultimii 3 ani. 

Prezentăm în continuare estimările pentru anii 2009-2026 privind totalitatea plăţilor scadente 
anuale privind serviciul datoriei publice locale şi a veniturilor proprii calculate conform legii.  
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Serviciul datoriei publice                                                                                                                
                                                                                                                                                       Mii LEI 

r. 
Crt. 

Serviciul anual 
al datoriei 

publice locale 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Serviciul datoriei 
publice locale 
pentru 
imprumuturi 
existente 
(a+b+c) 9,515.3 10,165.4 9,723.4 9,281.4 8,839.3 4,114.9 4,012.6 3,910.3 3,808.0 
a)Rambursarea 
imprumutului 2,115.0 2,820.0 2,820.0 2,820.0 2,820.0 2,820.0 2,820.0 2,820.0 2,820.0 

b) Dobanzi  7,241.3 7,316.8 6,876.2 6,435.5 5,994.9 1,271.9 1,171.0 1,070.1 969.2 

1 

c)Comisioane 159.0 28.6 27.2 25.8 24.4 23.0 21.6 20.2 18.8 
Serviciul 
TOTAL al 
datoriei publice 
locale (a+b+c) 9,515.3 10,165.4 9,723.4 9,281.4 8,839.3 4,114.9 4,012.6 3,910.3 3,808.0 
a) Rambursarea 
imprumutului 
(1a) 2,115.0 2,820.0 2,820.0 2,820.0 2,820.0 2,820.0 2,820.0 2,820.0 2,820.0 

b) Dobanzi (1b) 7,241.3 7,316.8 6,876.2 6,435.5 5,994.9 1,271.9 1,171.0 1,070.1 969.2 

2 

b) Comisioane 
(1c) 159.0 28.6 27.2 25.8 24.4 23.0 21.6 20.2 18.8 

 

r. 
Crt. 

Serviciul anual 
al datoriei 

publice locale 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Serviciul datoriei 
publice locale 
pentru 
imprumuturi 
existente 
(a+b+c) 3,705.7 3,603.3 3,501.0 3,398.7 3,296.4 3,194.1 3,091.8 2,989.5 2,832.2 
a)Rambursarea 
imprumutului 2,820.0 2,820.0 2,820.0 2,820.0 2,820.0 2,820.0 2,820.0 2,820.0 2,765.0 

b) Dobanzi  868.3 767.4 666.5 565.6 464.7 363.8 262.9 162.0 61.1 

1 

c)Comisioane 17.4 16.0 14.5 13.1 11.7 10.3 8.9 7.5 6.1 
Serviciul 
TOTAL al 
datoriei publice 
locale (a+b+c) 3,705.7 3,603.3 3,501.0 3,398.7 3,296.4 3,194.1 3,091.8 2,989.5 2,832.2 
a) Rambursarea 
imprumutului 
(1a) 2,820.0 2,820.0 2,820.0 2,820.0 2,820.0 2,820.0 2,820.0 2,820.0 2,765.0 

2 

b) Dobanzi (1b) 868.3 767.4 666.5 565.6 464.7 363.8 262.9 162.0 61.1 
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r. 
Crt. 

Serviciul anual 
al datoriei 

publice locale 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
b) Comisioane 
(1c) 17.4 16.0 14.5 13.1 11.7 10.3 8.9 7.5 6.1 

 

     
 ivel de îndatorare: 
 

r. Crt. 1 2 3 4 

Denumire indicator/  
Ani 

Venituri Proprii 30% din 
Ven. Proprii 

Serviciul anual 
al datoriei 

publice 

Gradul de 
indatorare % 

(3/1) 
2009 36692,4 11007,7 9515,3 25,93% 
2010 36692,4 11007,7 10165,4 27,70% 
2011 36692,4 11007,7 9723,4 26,50% 
2012 36692,4 11007,7 9281,4 25,30% 
2013 36692,4 11007,7 8839,3 24,09% 
2014 36692,4 11007,7 4114,9 11,21% 
2015 36692,4 11007,7 4012,6 10,94% 
2016 36692,4 11007,7 3910,3 10,66% 
2017 36692,4 11007,7 3808,0 10,38% 
2018 36692,4 11007,7 3705,7 10,10% 
2019 36692,4 11007,7 3603,3 9,82% 
2020 36692,4 11007,7 3501,0 9,54% 
2021 36692,4 11007,7 3398,7 9,26% 
2022 36692,4 11007,7 3296,4 8,98% 
2023 36692,4 11007,7 3194,1 8,71% 
2024 36692,4 11007,7 3091,8 8,43% 
2025 36692,4 11007,7 2989,5 8,15% 
2026 36692,4 11007,7 2832,2 7,72% 

Veniturile proprii estimate sunt obţinute prin efectuarea mediei aritmetice a veniturilor proprii reiesite 
din executiile bugetului local pe ultimii 3 ani. 

 

3.2. Motivele ofertei şi modul de utilizare a fondurilor obţinute în urma acesteia 

          Prezenta emisiune de obligaţiuni emise de Consiliul Judeţean Alba în valoare de 50.000.000 
lei este necesară pentru rambursarea creditului punte in suma de 50.000.000 lei contractat de la Dexia 
Kommunalkredit Bank AG, care a fost utilizat pentru finalizarea obiectivelor de investiţii  aprobate 
prin HCJ nr.103/ 25.05.2006, modificata si completata prin HCJ nr.115/2007 si HCJ nr. 157/2008, 
prezentate mai jos: 
  

r. crt. 

                                                    
Lista obiectivelor de investiţii aprobate prin HCL nr.  

103/2006  
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1 Consolidare corp drum judetean DJ107H 
2 Consolidare corp drum judetean DJ107C 

3 
Cota de cofinantare proiect”Reabilitare si modernizarea 
sistemului rutier pe drumul judetean DJ107 si DJ107D” 

4 Consolidare corp drum judetean DJ106I 
5 Reabilitarea sistem rutier pe DJ107 
6 Consolidare corp drum judetean DJ107K 
7 Consolidare corp drum judetean DJ750 
8 Reabilitarea infrastructurii de transport judetean DJ750C 
9 Consolidare corp drum judetean DJ107C 

 
 
Factori de risc 
 

Recomandăm potenţialilor investitori ca, înainte de a subscrie, să ia în considerare şi să 
analizeze informaţiile despre Emitent şi factorii de risc prezentaţi în ota cu privire la 
caracteristicile obligaţiunilor. Principalii factori de risc incluşi în Prospectul de ofertă publică 
sunt prezentaţi în rândurile de mai jos. 

i. Riscul de credit al Consiliul Judeţean Alba nu este evaluat de o agenţie de rating 
La data redactării prezentului Prospect, nici o agenţie de rating naţională sau internaţională nu 

analizează riscul de credit al Consiliul Judeţean Alba, astfel încât potenţialii investitori nu se pot 
baza pe o evaluare profesională şi independentă a capacităţii financiare a Emitentului. De asemenea, 
nici obligaţiunile nu sunt evaluate de nici o agenţie de rating naţională sau internaţională. 

ii. Risc datorat trecerii la moneda EURO 
România a aderat în 2007 la Uniunea Europeană, iar un pas deosebit de important în procesul 

de integrare este trecerea la moneda EURO. În cazul în care această trecere se va efectua pe parcursul 
maturităţii acestor obligaţiuni, modalitatea de calcul şi de plată a dobânzilor şi a ratelor de principal se 
vor efectua cu respectarea normelor legale incidente la respectivul moment şi în conformitate cu 
prevederile prezentului prospect. 

iii. Risc valutar 
În ultimii ani moneda românească a cunoscut variaţii puternice faţă de principalele valute 

străine, amplitudinea acestor variatii fiind de asteptat să se menţină şi în perioada până la adoptarea 
EURO. Cu toate acestea rata de schimb valutar a leului faţă de orice valută convertibilă este un risc ce 
nu afectează direct acest împrumut obligatar, dat fiind ca împrumutul este în lei, la fel ca şi veniturile 
din care se va asigură rambursarea. 

iv. Risc de rată a dobânzii 
Volatilitatea ratelor dobânzilor de pe piaţa interbancară afectează în mod direct valoarea 

dobânzii ce va fi plătită investitorilor de către Emitent. Metoda de calcul folosită pentru calcularea 
ratei dobânzii, în strânsă legatură cu variaţia de pe piaţa interbancară a ratelor dobânzilor, oferă 
investitorilor o dobândă a cărei valoare este în concordanţă cu nivelul real al ratelor dobânzilor de pe 
piaţa interbancară. 
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v. Risc referitor la preţ 
Acest gen de risc este relevant pentru investitorii care nu intenţionează să păstreze obligaţiunile 

până la maturitatea acestora. Dacă obligaţiunile se vor tranzacţiona pe piaţa reglementată administrată 
de BVB, este posibil ca, în cazul unei lichidităţi scăzute a acestor titluri la BVB, diferenţa între 
preţurile bid şi ask să fie semnificativă. Variaţiile de preţ sunt limitate de recalcularea trimestrială a 
dobânzii şi de legarea acesteia de media ratelor interbancare ROBID şi ROBOR la 3 luni. 

4.  Informaţii privind Emitentul 

4.1. Informaţii generale 
Consiliul Judeţean Alba cu sediul în Municipiul Alba, Piaţa I.I.C.Brătianu nr.1, cod poştal 510118,  
telefon 0258-813380, fax 0258-813325, Judeţul Alba, cod fiscal 4562583, cont 
RO51TREZ00224510220XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Alba. 

4.2.    Privire generală asupra activităţii Emitentului 

Regimul juridic al administraţiei publice locale 
Potrivit Constituţiei şi Legii nr. 215/2001 republicată privind Administraţia Publică 

Locală, administraţia publică se întemeiază pe principiile descentralizării, autonomiei locale şi 
deconcentrării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, 
legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit. 
Autonomia locală administrativă şi financiară priveşte organizarea, funcţionarea, competenţele 
şi atribuţiile, precum şi gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparţin comunităţilor locale. 
Competenţele şi atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale sunt depline şi exclusive şi 
se stabilesc numai prin lege.  

5.  Analiza operaţională şi financiară a Emitentului şi perspective de dezvoltare 

5.1. Tendinţe şi perspective ale dezvoltării Emitentului 
Dezvoltarea rurala 

Dezvoltarea ruralã şi a producţiei agricole, în contextul post-aderãrii, se confruntã cu 
rezolvarea provocãrii “reîntoarcerii la naturã” atât prin restructurarea ruralã, cât şi prin stabilirea de 
noi ţinte în dezvoltarea unei producţii agricole.  

Pentru a integra în economia generalã a judeţului resursele semnificative ale zonelor rurale şi 
pentru a atinge dimensiunea durabilã a dezvoltãrii viitoare, Consiliul Judeţean şi administraţiile locale 
vor coordona investiţii şi iniţiative care sã certifice trei factori competitivi: zona ruralã - un loc de 
viaţã sigur, zona ruralã ca loc atractiv pentru activitãţi economice şi de recreere şi zona ruralã - un 
spaţiu natural protejat. In acest context, conţinutul strategiei se orienteazã cãtre urmãtoarele direcţii 
majore: 
1. Intãrirea politicii de amenajare a teritoriului în vederea menţinerii echilibrului dintre factorii 
dezvoltãrii care influenţeazã zonele rurale, precum: diversificarea locurilor de muncã, schimbãri în 
producţia agricolã, turismul şi mãsuri de protecţie a naturii; 
2. Conservarea şi valorificarea resurselor endogene ale zonelor rurale în scopul diversificãrii bazei 
economice şi mobilizãrii populaţiei şi actorilor economici; 
3. Promovarea comunelor mici şi mijlocii precum şi a celor importante, ca furnizori de servicii pentru 
zonele urbane şi rurale şi ca zone de localizare pentru IMM-uri; 
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4. Creşterea accesibilitãţii zonelor rurale în aceeaşi mãsurã ca şi a zonelor urbane; 
5. Ameliorarea condiţiilor de locuit a locuitorilor zonelor rurale şi creşterea atractivitãţii acestor zone 
pentru toate grupurile de locuitori, tineri şi pensionari prin valorificarea patrimoniului natural şi 
cultural, eliminarea ameninţãrilor asupra mediului şi furnizarea unei infrastructuri suficiente şi de 
servicii noi cu precãdere în domeniul turismului; 
6. Ameliorarea ofertei de marketing al produselor de înaltã calitate provenind din agriculturã, 
silviculturã şi din meşteşuguri artizanale; 
7. Promovarea utilizãrii terenurilor de cãtre întreprinderi agricole şi silvice adaptate condiţiilor locale 
şi care contribuie la conservarea diversitãţii biologice şi a peisajului local; 
8. Promovarea posibilitãţilor de angajare de personal cu înaltã calificare în contextul diversificãrii 
bazei economice, prin folosirea şanselor de angajare în activitãţi cu tehnologii nepoluante, direcţionate 
cãtre informaţii şi comunicare, sau cãtre activitãţi ce susţin complementar activitãţile agricole; 
9. Protecţia, dezvoltarea şi utilizarea durabilã a pãdurilor; 
10. Gestionarea durabilã a terenurilor, aerului şi apei, a peisajului şi a zonelor degradate, conservarea 
faunei şi a florei şi a habitatelor şi, dacã este necesar, reabilitarea acestora; 
11. Conservarea şi promovarea identitãţii modului de viaţã montan, a diversitãţii şi bogãţiei 
patrimoniului cultural.  

In perioada 2007-2013, agricultura şi industria alimentarã, sub umbrela dezvoltãrii durabile, se 
vor dezvolta într-un context în care introducerea standardelor internaţionale/europene vor reorienta 
abordãrile şi practicile existente în direcţia respectãrii aspectelor de mediu pe urmãtoarele direcţii: 
1. Conservarea resurselor şi managementul deşeurilor pe tot lanţul de producţie a sectorului agricol; 
2. Folosirea unor noi tehnologii care vor fi introduse în condiţii de respectare a mediului înconjurãtor; 
3. Asigurarea competitivitãţii sectorului agricol în contextul aplicãrii de noi standarde, privind 
condiţiile de siguranţã şi de sãnãtate a consumatorilor şi de protecţie a mediului. 

In cadrul primei direcţii sunt luate în consideraţie urmãtoarele resurse: resurse de teren, resurse 
de apã, resurse atmosferice, resurse energetice şi resurse genetice. 

In cadrul celei de-a doua direcţii sunt luate în consideraţie urmãtoarele aspecte de 
management: Managementul deşeurilor, deşeuri de origine animalã, ambalaje, pesticide, activitãţi 
agricole noi, biodiversitatea, şi percepţia asupra mediului 

In cadrul celei de a treia direcţii sunt luate în consideraţie urmãtoarele aspecte: calitatea 
produselor agricole (hranã sãnãtoasã,fãrã riscuri de îmbolnãvire, cu informaţii suficiente privind locul 
de producţie), valoare-adãugatã prin protecţia mediului mediu şi eco-etichetarea. 

 
Dezvoltarea Culturalã 

Dezvoltarea socio-culturalã, este vazutã ca fiind un indice al calitãţii şi atractivitãţii vieţii în 
mediul urban şi rural. La nivel regional, dezvoltarea se concentreazã în primul rând în zonele 
purtãtoare de semnificaţii, care au valenţe socio-culturale, transformându-le în embleme ale regiunii 
respective. 

Cultura are rol activ, fiind consideratã un factor de dezvoltare socialã şi comunitarã, factor al 
calitãţii vieţii, o forţã de coeziune sociala. În contextul dezvoltãrii durabile, ea trebuie vazutã ca mod 
de viaţã al individului şi al societãţii, ca o expresie a identitãţii personale şi colective. Strategia de 
dezvoltare a judeţului Alba abordeazã componenta de valorificare a potenţialului cultural al acestuia, 
ca pe o şansã majorã de revitalizare economicã şi socialã a comunitãţilor locale. 

Localitãţile judeţului, vor realiza programe de protecţie a mediului, de conservare a valorilor 
peisajului, a zonelor plantate şi a cursurilor de apã ce se constituie ca resurse pentru aceste localitãţi. 
Zonele protejate se vor constitui într-o reţea de valori peisagistice şi culturale pentru a atrage vizitatori 
interesaţi în turim cultural sau ecologic.  

Valorificarea oportunitãţilor de dezvoltare legate de utilizarea fondurilor pentru reabilitarea 



 
PROSPECT DE OFERTÃ PUBLICÃ DE VÂ ZARE DE OBLIGAŢIU I 

CO SILIUL JUDEŢEA  ALBA 

18
 

patrimoniului, precum şi a altor programe europene ce vizeazã domeniul cultural şi al participãrii 
cetãţenilor la actul de culturã reprezintã tendinţa fireascã pentru intervenţia pe termen scurt şi mediu a 
administraţiei publice în acest sector strategic al judeţului Alba. 
 
Dezvoltare Economică 

La nivel naţional şi regional, în general, şi în particular la nivelul judeţului Alba, ca urmare a 
evoluţiilor demografice din ultimii ani şi a celor previzionate pe termen mediu şi lung, populaţia 
tanără (aptă de muncă) se va reduce cu aproximativ 20 %, cu accent indeosebi la nivelul grupelor 
demografice şcolare de 15 – 24 de ani. 

Structura actuală a ocupării la nivelul judeţului Alba, indică necesitatea creşterii pregătirii 
profesionale a forţei de muncă pentru a face faţă solicitărilor de dezvoltare tehnologică și, in context 
european, a provocărilor economiei bazate pe cunoaştere. In acest sens perspectivele de evoluţie in 
carieră ii avantajează pe cei care au competenţe ce pot acoperi mai multe profesii, şi care dovedesc 
calităţi de lucru in echipă şi de dezvoltare continuă a cunoştinţelor. Prin urmare este necesară 
dezvoltarea de competenţe de lucru in echipă şi de perfecţionare a pregătirii iniţiale. 

Potrivit unui studiu al Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică in Domeniul Muncii şi 
Protecţiei Sociale, mutarea centrului de greutate dinspre avantajul competitiv bazat pe intensivitatea 
muncii către cel bazat pe intensivitatea capitalului in cadrul procesului de modernizare economică va 
presupune nu numai eforturi de retehnologizare şi informatizare, dar  şi inzestrarea forţei de munca cu 
competente tehnologice complexe şi informaţionale, in special in următoarele grupe ocupaţionale: 
ocrotirea sănătăţii şi asimilaţi, meseriaşi şi muncitori calificaţi in construcţii şi asimilaţi, mecanici, 
montatori şi reparatori de maşini şi utilaje, montatori şi reparatori de aparate şi echipamente electleiice 
şi electrotehnice, operatori la maşini, utilaje şi asamblori de maşini, echipamente şi alte produse, 
muncitori calificaţi in reglarea şi intreţinerea maşinilor şi instalaţiilor, lucrători calificaţi in servicii 
personale şi de protecţie, conducători de vehicule şi operatori la instalaţii mobile. 

Estimările privind forţa de muncă la nivel naţional arată că numărul mediu de salariaţi va 
creşte in toate cele opt regiuni, avand in vedere pe de o parte, creşterea economică prognozată, iar pe 
de altă parte măsurile active de creștere a numărului locurilor de muncă. 

Schimbările structurale previzibile in economia regională aferentă Regiunii Centru, implicit 
din judeţul Alba, vor muta accentul pe dezvoltarea serviciilor, construcţiilor şi a unor ramuri din 
industria prelucrătoare precum industria alimentară, industria materialelor de construcţii sau industria 
lemnului. 

Rezultatele proiecţiei cererii de forţă de muncă indică necesitatea stopării ofertei de absolvenţi 
din domeniile agricole, deoarece pentru acest sector exista o supraoferta majoră. 

In domeniul serviciilor, conform Comisiei Naţionale de Prognoză, se va pune accent pe 
valorificarea potenţialului turistic al tuturor Regiunilor ţării. De asemenea se pune accent şi pe 
dezvoltarea altor tipuri de servicii precum comunicaţiile, financiar bancare şi de asigurări, informatica 
şi activităţile conexe, cele pentru intreprinderi.  

Necesitatea implementării unor noi investiţii in infrastructura de transport, de utilităţi publice, 
de mediu va stimula activitatea in sectorul construcţiilor, oferind noi oportunităţi de investiţii. In 
ultimii ani, evoluţia PIB a fost imbucurătoare, avand in vedere că Alba a profitat de un proces de 
revitalizare, datorat in special investiţiilor străine directe. Potrivit datelor furnizate de Comisia 
Naţională de Prognoză, in judeţul Alba nivelul PIB pe locuitor in 2008 (intre 5000 şi 6000 euro pe 
locuitor) se va situa imediat după Bucureşti (cel mai ridicat) si cel al Regiunii Vest (peste 6000 euro 
pe locuitor). 
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6. Organele de conducere şi angajaţii Emitentului 
 
Consiliul Judeţean 

Consiliul Judeţean Alba este compus din 33 de membri aleşi prin vot egal, secret direct şi 
liber exprimat. Consiliul judeţean se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin 
lege organică, în caz de război sau de catastrofă. Consiliul judeţean se întruneşte în şedinţe ordinare o 
dată la două luni, la convocarea preşedintelui consiliului judeţean. 

 Consiliul judeţean se poate întruni şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este necesar, la 
cererea preşedintelui sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor consiliului ori la solicitarea 
prefectului, adresată preşedintelui consiliului judeţean, în cazuri excepţionale care necesită adoptarea 
de măsuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, 
incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, precum şi pentru apărarea ordinii şi liniştii publice. 

Convocarea consiliului judeţean se face în scris, prin intermediul secretarului general al 
judeţului, cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor ordinare sau cu cel mult 3 zile înaintea celor 
extraordinare. 

Prezentul consiliu judetean este rezultatul alegerilor din 2008, iar următoarele alegeri vor avea 
loc în 2012. În cazul în care consiliul judeţean nu se întruneşte timp de 6 luni consecutive sau nu a 
adoptat, în 3 şedinţe ordinare consecutive, nici o hotărâre, precum şi în situaţia în care numărul 
consilierilor se reduce sub două treimi şi nu se poate completa prin supleanţi, acesta se dizolvă de 
drept.Dizolvarea consiliului judetean se face, prin hotărârea Guvernului, la propunerea motivată a 
prefectului bazată pe hotărârile judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile. 

 

Componenţa Consiliului Judetean Alba este prezentată în tabelul de mai jos: 

 
L I S T A     O M I  A L Ă 

a consilierilor judeteni, aleşi , în Consiliul Judetean Alba 
 

r. 
Crt. 

umele şi 
prenumele 

Data            
naşterii si 
domiciliul 

Locul de  muncă Profesia Telefon 
 

Grupar
e 

politică

Ocupaţia 

1. Andronescu Elvira 
Rodica 

17.03.1954 
Alba Iulia, 

Str.N,Grigorescu 
nr,1A 

Inspectoratul Scolar 
Judetean Alba 

Profesor 0258/811650 
0744783405 
0728883049 

PD-L Inspector  
Scolar de 

Specialitate 

2. Bendea Dumitru Adrian 26.10.1960 
Abrud, 

Str.M.Kogalniceanu 
nr.2 

SC ADY International 
Transport SRL 

Inginer 0258/780598 
0744620978 
0724738888 

PD-L Administrator
/Director 

3. Besoiu Ioan 16.02.1960 
Sebes, Piata Dacia 

nr.1 

S.C. SUPERPAN “B” 
SRL Sebes 

Inginer 0258/731926 
0746156797 

 

PD-L Director 

4. Bumb Ioan Sorin 18.07.1966 
Alba Iulia, 

Calea Motilor nr.99, 
Bl M2C, ap.12 

Consiliul Judetean  Alba Inginer 0747773727 
0744693588 

PD-L Vicepreşedinte

5. Chirion Tinca Mihnea 
Nicolae 

17.07.1979 
Alba Iulia, 

Calea Motilor nr.21 

SC Jidvei SRL 
 Filiala Alba 

Jurist 
 

0745876352 PD-L Consilier juridic
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6. Cretu Simion 29.10.1958 
Alba Iulia, 

Str. Tulnicului nr.3, 
bl. C1C, ap.6 

ADR “Centru” Alba Inginer, jurist 0744648031 PNL Director 
General 

ADR”Centru”

7. Cristea Petru Vasile 24,08,1960 
Teius, 

Str. Closca nr.2 

SC Unifast SRL Teius Inginer 0258/851178 
0744783153 

PNL Director 
General 

8. Crisan Vasile Marius 09.12.1966 
Alba Iulia, 

Str. Craivei nr.1, 
bl.33, ap.7 

 

Condorul Protectie si 
Paza SRL Alba-Iulia 

Jurist 0730610605 PD-L Director 
General 

9. Cucui Alin Florin 31.05.1976 
Cetatea de Balta, 
Str. Cetatii nr.34 

Consiliul Judetean Alba Economist 0258/886252 
0745252221 
0749279517 

PD-L Vicepresedinte

10 Dirzu Ioan 01.02.1967 
Alba Iulia, 

Str. Bradisor nr.21, 
bl.CB2, ap.9 

 

SC ALBALACT SA 
Alba Iulia 

Medic 
veterinar 

0258/811692 
0740054066 
0751111079 

PSD Manager 

11 Dragosin Petru-Romi 03.02.1960 
Sebes, 

Str. Augustin Bena, 
nr.67 

 

SC HIDROSERV SA 
 

Inginer 0751111077 PSD Inginer 

12 Dumitrel Ion 20.03.1958 
Alba Iulia, 

Str.Toporasilor  nr.3, 
bl.CB4, ap.18 

Consiliul Judetean Alba Inginer. 0258/833986 
0741119233 
0723144120 

PD-L Presedinte 

13 Florea Ion 20.01.1955 
Alba Iulia, 

Str. Zlatnei nr.12 

SC ALBATROS GOLD Economist 0258/822066 
0744292542 
0726392542 

PSD Economist 

14 Fulea Ioan 17.07.1971 
Alba Iulia, 

Str. Emil Racovita 
nr.2A 

------------------------ Inginer MET 0258/810595 
0744565535 

PD-L Liber 
profesionist 

15 Giurgiu Marcel 
Olimpiu 

25.10.1954 
Cimpeni, 

Str. Avram Iancu 
nr.10, bl.1C, ap.6 

SC M&N FOREST SRL Inginer 
construct 

0258/771946 
0744697161 

PNL Director 

16 Ignat Elena 27.12.1960 
Alba Iulia, 

Str. Dealul Furcilor 
nr.12A 

Inspectoratul Scolar 
 Judetean  

Profesor 0258/824239 
0744794276 

PNL Inspector 
Sc.Gen.Adjunct

17 Ivinis Gheorghe Ioan 04.08.1954 
Sebes, 

Str. Progresului nr.37 

SC TRANS IVINIS SA 
Alba-Lancram 

Inginer,jurist 0258/815944 PD-L Presedinte 
Societate 

Comerciala 
18 Lazar Ioan  31.10.1962 

Alba Iulia, 
Str. Calea Motilor 

nr.158 

SC SATEX SRL Jurist 0722509319 PNL Conducator 
activitate 
hoteliera 

19 Lovin Vasile 18.02.1952 
Alba Iulia, 

Str. Luceafarului 
bl.B2B ap.6 

Spitalul Judetean Alba Economist, 
Analist 

programator, 
Ofiter MAN 

0258/833039 
0726224901 

PD-L Economist, 
Analist 

programator,
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20 Luca Ioan 16.11.1958 
Petresti, 

Str. 1 Mai nr.43 

SC Alba Print  
Petresti-Sebes 

Tehnician 0258/743386 
0744792158 

PD-L Director 
General 

21 Marcu Vladimir Ion 19.03.1974 
Cimpeni, 

Str. Cucului nr.2 

Birou Notarial Individual Notar Public 0258/771068 PD-L Notar public 
 

22 Marginean Teodor 
Florin 

28.02.1968 
Jidvei, 

Str. Unirii bl.4 ap.8 
 

 Inginer 0258/881140 
0746056477 

PNL  

23 Mihai Nicusor Mircea 05.07.1963 
Cugir, 

Str. Ion Creanga nr.92 

AVAS Inginer 0258/751311 
 

PNL Director general
 

24 Mocan Elisabeta 
Angelica 

22.06.1976 
Alba Iulia, 

Str. Petru Maior nr.9, 
bl.12, ap.10 

Baroul Alba Jurist 0258/814996 
0740752737 

PSD Avocat 
 

25 Popa Eugen 10.09.1945 
Aiud, 

Str. Serg. Hategan, 
bl.A 11-13, ap.15 

Pensionar Economist 0740200300 PSD Pensionar 

26 Racuci Claudiu Vasile 29.04.1971 
Blaj, 

Str. Horea nr.17 

INBEV Rom Inginer 0731038975 PD-L Manager 
Logistica 

27Sandea Gheorghe Dorin 29.01.1950 
Alba Iulia, 

Piata Iuliu Maniu 
nr.15, bl.A2, ap.6 

Colegiul Tehnic 
Alexandru Domsa 

Alba Iulia 

Profesor 0258/812012 
0745651785 

PSD Profesor  

28 Simion Marcel 24.01.1958 
Alba Iulia 

Str. Nicolae 
Grigorescu nr.22 

Baroul Alba Avocat 0358105805 
0745778633 

PD-L Avocat 

29 Serb Dana Monica 06.05.1958 
Ocna Mures  

Str. B.P.Hajdeu nr.28 

SC BEGA UPSOM SA 
Ocna Mures 

Inginer 0258/870857 
0749279520 
0723111323 

PD-L Sef Serviciu 

30 Solea Sergiu 27.04.1973 
Blaj, 

Bld. Republicii nr.63 

SC D.V.V. Blaj Economist 0258/711674 
0742037198 
0742284380 

PSD Economist 

31Teisan Sorin Constantin 11.02.1947 
Zlatna  

Str. Marasesti nr.1, 
bl.A, ap.7 

Spitalul Orasenesc Zlatna Medic 0258/856498 
0745323277 

PD-L Medic 
 

32 Truta Nicolae 12.10.1979 
Cugir, 

Str. Trandafirilor nr.4 

SC Star Transmission 
Cugirr SRL 

Economist 0258/750282 
0726995470 

PD-L Economist 

33 Timonea Petru 18.12.1952 
Baia de Aries, 

Str. Transformatorului 
nr.2 

SC Codru Aries SA Maistru 0258/775752 
0726190920 
0726190277 
0744613632 

PD-L Administrator 
societate 

 
Atribuţiile Consiliului Judetean 
În conformitate cu prevederile al Legii nr. 215/2001, consiliul judetean are următoarele atribuţii:  

    a) alege, din rândul consilierilor judeţeni, 2 vicepreşedinţi; 
    b) hotărăşte înfiinţarea sau reorganizarea de instituţii, servicii publice şi societăţi comerciale de 
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interes judeţean, precum şi reorganizarea regiilor autonome de interes judeţean, în condiţiile legii; 
    c) aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, organigrama, statul de 
funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate, precum şi ale 
instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome 
de interes judeţean; 
    d) exercită, în numele judeţului, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor 
deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii; 
    e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu 
sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor 
publice de interes judeţean. 
    f) aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, bugetul propriu al judeţului, virările de 
credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; 
    g) aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, contractarea şi/sau garantarea 
împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare în 
numele judeţului, în condiţiile legii; 
    h) stabileşte impozite şi taxe judeţene, în condiţiile legii; 
    i) adoptă strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială şi de mediu a judeţului, 
pe baza propunerilor primite de la consiliile locale; dispune, aprobă şi urmăreşte, în cooperare cu 
autorităţile administraţiei publice locale comunale şi orăşeneşti interesate, măsurile necesare, inclusiv 
cele de ordin financiar, pentru realizarea acestora; 
    j) stabileşte, pe baza avizului consiliilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale implicate, 
proiectele de organizare şi amenajare a teritoriului judeţului, precum şi de dezvoltare urbanistică 
generală a acestuia şi a unităţilor administrativ-teritoriale componente; urmăreşte modul de realizare a 
acestora, în cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale comunale, orăşeneşti sau municipale 
implicate; 
    k) aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean, în 
limitele şi în condiţiile legii. 
    l) hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a 
judeţului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes judeţean, în condiţiile legii; 
    m) hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a judeţului, după 
caz, în condiţiile legii; 
    n) atribuie, în condiţiile legii, denumiri de obiective de interes judeţean. 
    o) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 
serviciilor publice de interes judeţean privind: educaţia; serviciile sociale pentru protecţia copilului, a 
persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în 
nevoie socială;sănătatea; cultura;tineretul; sportul; ordinea publică; situaţiile de urgenţă; protecţia şi 
refacerea mediului; conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de 
arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale; evidenţa persoanelor; podurile şi 
drumurile publice; serviciile comunitare de utilitate publică de interes judeţean, precum şi alimentarea 
cu gaz metan; alte servicii publice stabilite prin lege; 
   p) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase; 
   q emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege; 
   r) acordă consultanţă în domenii specifice, în condiţiile legii, unităţilor administrativ-teritoriale din 
judeţ, la cererea acestora. 
    s) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, 
inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, 
lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean; 
    t) hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea judeţului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări; 
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    u hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din 
ţară ori din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor 
administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune. 
      Consiliul judeţean îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege. 
 
Preşedinte  

Preşedintele Consiliului Judeţean este Ion Dumitrel, candidat din partea Partidului Democrat- 
Liberal din România, născut la 20 martie 1958, în localitatea Brabova, Jud Dolj. A urmat cursurile 
Facultăţii de Mecanica TCM. 

Conform prevederilor Legii 215/2001, Preşedintele consiliului judeţean reprezintă judeţul în 
relaţiile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele fizice şi juridice române şi străine, precum şi în 
justiţie. 

         Preşedintele este ales direct cu ocazia alegerilor locale, fiind desemnat castigator candidatul care 
a obtinut cele mai multe voturi valabil exprimate, conform legislatiei in vigoare. 
 Vicepreşedinţii se aleg cu votul secret al majorităţii consilierilor în funcţie. Vicepreşedinţii pot 
fi eliberaţi din funcţie, în aceleaşi condiţii, la propunerea a cel puţin unei treimi din numărul 
consilierilor. Eliberarea din funcţie a vicepreşedinţilor consiliului judeţean nu se poate face în ultimele 
6 luni ale mandatului consiliului judeţean. 
      Pe toată durata exercitării mandatului contractul de muncă al preşedintelui şi vicepreşedinţilor 
consiliului judeţean la instituţiile publice, regiile autonome, companiile naţionale, societăţile naţionale, 
societăţile comerciale cu capital majoritar de stat se suspendă de drept. 

 Preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean primesc pe toată durata exercitării 
mandatului o indemnizaţie stabilită în condiţiile legii. 

Preşedintele consiliului judeţean răspunde de buna funcţionare a aparatului propriu de 
specialitate pe care îl conduce şi îl controlează. Coordonarea unor compartimente din aparatul propriu 
de specialitate va fi delegată vicepreşedinţilor sau secretarului general al judeţului, prin dispoziţie. 

Preşedintele consiliului judeţean îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii 
principale: 
    a) întocmeşte şi supune spre aprobare consiliului judeţean regulamentul de organizare şi funcţionare 
a acestuia, organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de 
specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor 
comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean; 
    b) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu 
sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de 
specialitate al consiliului judeţean. 
    c) conduce şedinţele consiliului judeţean şi dispune măsurile necesare pentru pregătirea şi 
desfăşurarea în bune condiţii a acestora; 
    d) prezintă consiliului judeţean, anual sau la cerere, rapoarte cu privire la modul de îndeplinire a 
atribuţiilor sale şi a hotărârilor consiliului judeţean; 
    e) propune consiliului judeţean numirea, sancţionarea, modificarea şi încetarea raporturilor de 
serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru conducătorii instituţiilor şi 
serviciilor publice de interes judeţean. 
    f) exercită funcţia de ordonator principal de credite; 
   g) întocmeşte proiectul bugetului judeţului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune 
spre aprobare consiliului judeţean, în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege; 
    h) urmăreşte modul de realizare a veniturilor bugetare şi propune consiliului judeţean adoptarea 
măsurilor necesare pentru încasarea acestora la termen; 
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   i) iniţiază, cu aprobarea consiliului judeţean, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi 
emisiuni de titluri de valoare în numele judeţului. 
    j) îndrumă metodologic, prin aparatul de specialitate al consiliului judeţean, activităţile de stare 
civilă şi autoritate tutelară desfăşurate în comune şi oraşe; 
    k) poate acorda, fără plată, prin aparatul de specialitate al consiliului judeţean, sprijin, asistenţă 
tehnică, juridică şi de orice altă natură consiliilor locale sau primarilor, la cererea expresă a acestora. 
    l) coordonează realizarea serviciilor publice şi de utilitate publică de interes judeţean prestate prin 
intermediul aparatului de specialitate al consiliului judeţean sau prin intermediul organismelor 
prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes judeţean; 
    m) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile: 
 educaţia; serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor 
vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială; sănătatea; cultura; 
tineretul; sportul; ordinea publică; situaţiile de urgenţă;  protecţia şi refacerea mediului; conservarea, 
restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor 
publice şi rezervaţiilor naturale; evidenţa persoanelor; podurile şi drumurile publice; serviciile 
comunitare de utilitate publică de interes judeţean, precum şi alimentarea cu gaz metan;  alte servicii 
publice stabilite prin lege; sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase; emite avizele, 
acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege; acordă consultanţă în domenii specifice, în 
condiţiile legii, unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ, la cererea acestora. 
    n) ia măsuri pentru evidenţa, statistica, inspecţia şi controlul efectuării serviciilor publice şi de 
utilitate publică de interes judeţean prevăzute la lit.m, precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi 
privat al judeţului; 
    o) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege sau prin hotărâre a 
consiliului judeţean; 
    p) coordonează şi controlează organismele prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de 
interes judeţean, înfiinţate de consiliul judeţean şi subordonate acestuia; 
    q) coordonează şi controlează realizarea activităţilor de investiţii şi reabilitare a infrastructurii 
judeţene. 
 
       
Vicepresedinţii 

Vicepresedinţii Consiliului Judeţean Alba sunt: Sorin-Ioan Bumb 42 ani, absolvent al 
Facultatii de Drept A.I.S.T.E.D.A., membru PD-L şi Alin-Florin Cucui, 32 ani absolvent a Facultăţii 
de Stiinte Economice din cadrul Universităţii  Transilvania Brasov, membru PD-L. 
 
Aparatul administrativ 

Aparatul administrativ este compus din Direcţia Juridica si Cancelarie, Direcţia Dezvoltare si Bugete, 
Direcţia Relatii Publice si Informatica, Direcţia Tehnica. În funcţia de Secretar al Consiliului Judetean 
Alba, a fost numit prin ordin al prefectului, doamna Mariana Hrubean, 59 ani, absolventa al Facultăţii 
de Drept, Universitatea Babes-Boylai Cluj-Napoca. 
Conform organigramei aprobate, aparatul administrativ este compus din 151 de persoane din care 3 de 
demnitate publica şi 148 aparatul propriu din care 16 postutri de conducere si 131 de executie.  
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7.  Informaţii financiare 

7.1       Situaţiile financiare consolidate şi alte informaţii financiare 
Tabelul de mai jos prezintă o situaţie sintetică a conturilor de execuţie bugetară ale Consiliului 

Judetean pentru anii financiari 2005, 2006 şi 2007: 

   (LEI) 
  2005 2006 2007 
Venituri    
Venituri fiscale 63.112.983 83.233.945 104.836.369
Venituri nefiscale, din care 3.090.616 3.637.499 2.320.034
                    Donatii si sponsorizari 14.200 47.900 36.686
Venituri din capital 119.893 762.342 604.260
Subventii 15.215.097 13.139.656 27.412.240
Total venituri 81.538.589 100.773.442 135.172.903
    
  2005 2006 2007 
Cheltuieli      
Autoritati publice  si actiuni externe 7.223.651 10.122.561 12.470.705
Alte servicii publice generale 1.008.334 1.024.678 1.551.466
Tranzactii privind datoria publica si 
imprumuturi 21.450 204.306 881.229
Aparare, Ordine publica si siguranta nationala 795.249 539.715 507.571
Invatamint 7.763.306 8.610.717 9.927.875
Sanatate   1.001.995 1.384.098 435.887
Cultura, recreere si religie 7.473.430 11.045.108 12.683.672
Asigurari si asistenta sociala 28.459.400 34.016.246 52.036.415
Locuinte,servicii si dezvoltare publica 4.993.029 3.072.788 2.178.389
Protectia mediului 0 0 94.147
Agricultura si silvicultura 3.053.023 2.556.979 0-
Actiuni generale economice si de munca 131.627 27.390 651.919
Transporturi 19.490.455 22.752.123 38.985.101
Alte actiuni economice    0 0 800.202
Total cheltuieli 81.414.949 95.356.709 133.204.578
Excedent/ (Deficit) 123.640 5.416.733 1.968.325

 

 

Veniturile bugetare 
Principalele categorii de venituri ale Consiliului Judetean sunt: (i) venituri fiscale; (ii) venituri 

nefiscale; (iii) venituri din valorificarea unor bunuri ale statului;(iv) subvenţii din bugetul de stat. 
Consiliul Judetean Alba înregistrează şi alte categorii de venituri precum donaţiile şi sponsorizările. 

Tabelul de mai jos prezintă structura veniturilor Consiliului Judetean în anii financiari 2005, 
2006 şi sinteza veniturilor din bugetului local aprobat de către Consiliul Judetean pentru anul financiar 
2007. 
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  2005 2006 2007 
  (LEI) (LEI) (LEI) 
Venituri fiscale din care: 63.112.983 83.233.945 104.836.369
     Impozit pe profit  87.043 919.221 122.179
     Cote si sume defalcate din 
impozitul pe venit 15.794.390 21.267.621 32.090.581
     Sume defalcate din TVA 46.800.179 60.062.994 71.286.996
     Taxe pe utilizarea 
bunurilor, autorizarea utilizarii 
bunurilor sau pe desfasurarea 
de activitati 431.371 984.109 1.336.613
Venituri nefiscale din care: 3.090.616 3.637.499. 2.320.034
      Venituri din proprietate 0 999.575 1.622.997
       Vanzari de bunuri si 
servicii, din care : 3.090.616 2.637.924 697.037
            Donaţii şi sponsorizări 14.200 47.900 36.686
Venituri din capital din 
care: 119.893 762.342 604.260
       Venituri din valorificarea 
bunurilor statului 119.893 762.342 604.260
Subvenţii din bugetul de stat 15.215.097 13.139.656 27.412.240

Total Venituri 81.538.589 100.773.442 135.172.903
 

 

Contul de execuţie al Bugetului Local – Venituri 31.12.2007 
 
Denumire indicator Încasări realizate (LEI) 
TOTAL VENITURI – BUGET LOCAL 135.172.903
I VENITURI CURENTE 107.156.403
A VENITURI FISCALE 104.836.369
A I. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN 
CAPITAL 

32.212.760

A I. 1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN 
CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 

122.179

A I. 2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN 
CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 

32.090.581

COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT 32.090.581
Cote defalcate din impozitul pe venit 20.632.581
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale 

11.458.000

A 4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII 72.623.609
SUME DEFALCATE DIN TVA 71.286.996
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 

33.642.000
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Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 26.999.996
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea 
bugetelor locale 

10.645.000

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR 1.336.613
Impozit pe mijloacele de transport 567.661
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 70.229
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 497.432
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de 
functionare 

768.952

C VENITURI NEFISCALE 2.320.034
C 1 VENITURI DIN PROPRIETATE 1.622.997
C 2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 697.037
II VENITURI DIN CAPITAL 604.260
SUBVENŢII 27.412.240
 
 
Cheltuielile bugetare 
Cheltuielile Consiliului Judetean Alba au vizat, în principal, următoarele domenii: (i) social-cultural; 
(ii) dezvoltare publică şi locuinţe; (iii) transporturi şi comunicaţii; şi (iv) funcţionarea autorităţilor 
publice. 

Tabelul de mai jos prezintă sinteza cheltuielilor din Contul de Execuţie al Consiliului Judetean Alba 
pentru anii financiari 2005, 2006, 2007 şi sinteza cheltuielilor din Bugetul Local pentru anul 2007. 

 2005 2006 2007 
 lei lei lei 

Autoritati publice  si actiuni 
externe 7.223.651 10.122.561 12.470.705
Alte servicii publice generale 1.008.334 1.024.678 1.551.466
Tranzactii privind datoria 
publica si imprumuturi 21.450 204.306 881.229
Aparare, Ordine publica si 
siguranta nationala 795.249 539.715 507.571
Invatamint 7.763.306 8.610.717 9.927.875
Sanatate   1.001.995 1.384.098 435.887
Cultura, recreere si religie 7.473.430 11.045.108 12.683.672
Asigurari si asistenta sociala 28.459.400 34.016.246 52.036.415
Locuinte,servicii si dezvoltare 
publica 4.993.029 3.072.788 2.178.389
Protectia mediului 0 0 94.147
Agricultura si silvicultura 3.053.023 2.556.979 0-
Actiuni generale economice si 
de munca 131.627 27.390 651.919
Transporturi 19.490.455 22.752.123 38.985.101
Alte actiuni economice    0 0 800.202
Total cheltuieli 81.414.949 95.356.709 133.204.578
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Contul de execuţie al Bugetului Local – Cheltuieli 31.12.2007  
 
Denumire indicator Plati 

efectuate 
(LEI) 

TOTAL CHELTUIELI 133.204.578
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE  14.903.400
AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE 12.470.705
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 1.551.466
TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI 881.229
Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA 
NAŢIONALĂ 

507.571

APARARE 379.927
ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ 127.644
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE 75.083.849
ÎNVĂŢĂMĂNT 9.927.875
SĂNĂTATE 435.887
CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE 12.683.672
ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ 52.036.415
Partea IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, 
MEDIU ŞI APE 

2.272.536

LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE 2.178.389
PROTECŢIA MEDIULUI 94.147
Partea V-a ACŢIUNI ECONOMICE 40.437.222
ACTIUNI ECONOMICE GENERALE SI DE MUNCA 651.919
TRANSPORTURI 38.985.101
ALTE ACTIUNI ECONOMICE 800.202
 

Bugetul local pentru anul 2008 
              - mii LEI – 

D E  U M I R E A     I  D I C A T O R I L O R Cod  
rând

Cod 
indicator 

Prevederi 
An

TOTAL VE ITURI 1 000102 169.267,40
VENITURI PROPRII  2 48.02 49.623,40
I.  VENITURI CURENTE 3 00.02 127.002,90
A.  VENITURI FISCALE  4 00.03 123.437,40
A1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN 
CAPITAL  5 00.04 42.617,00
A1.1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN 
CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE  6 00.05 230,00
A1.2.  IMPOZIT PE VENIT, PROFIT,  ŞI CÂŞTIGURI DIN 
CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE  7 00.06 42.387,00
A4.  IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII  8 00.10 80.820,40
C.   VENITURI NEFISCALE 9 00.12 3.565,50
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C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE  10 00.13 2.557,00
C2.  VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII  11 00.14 1.008,50
II. VENITURI DIN CAPITAL  12 00.15 995
IV.  SUBVENŢII  13 00.17 41.269,50
SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE  14 00.18 41.269,50
TOTAL CHELTUIELI 15 50.02 169.267,40
CHELTUIELI CURENTE 16 01 154.459,88
TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 17 10 36.893,68
TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII  18 20 48.548,34
TITLUL III DOBÂNZI 19 30 4.061,00
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 20 51 8.311,16
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI  21 55 6.203,50
TITLUL VIII  ASISTENŢĂ SOCIALĂ 22 57 41.346,20
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI  23 59 9.096,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 24 70 15.386,45
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE  25 71 14.113,45
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE  26 72 1.273,00
TITLUL XV PLATI EFECTIVE IN ANII PRECEDENTI SI 
RECUPERATE IN ANII CURENTI 27 85 -578,93
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE  28 50.02 23.060,90
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 29 51.02 16.597,90
CHELTUIELI CURENTE  30 01 13.225,00
TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 31 10 7.000,00
TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 32 20 6.017,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 33 55 164,00
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 34 57 44,00
CHELTUIELI DE CAPITAL  35 70 3.372,90
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE  36 71 3.372,90
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 37 54.02 2.371,00
CHELTUIELI CURENTE  38 01 2.273,00
TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 39 10 515,00
TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 40 20 622.00
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE  41 51 1.136,00
CHELTUIELI DE CAPITAL  42 70 98,00
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE  43 71 98,00
TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI 
IMPRUMUTURI 44 55.02 4.092,00
CHELTUIELI CURENTE   45 01 4.092,00
TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII  46 20 31,00
TITLUL III DOBÂNZI  47 30 4.061,00
Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA 
NAŢIONALĂ  48 59.02 620,00
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APARARE 49 60.02 470,00
CHELTUIELI CURENTE   50 01 447,00
TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 51 20 447,00
CHELTUIELI DE CAPITAL   52 70 23,00
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE   53 71 23,00
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 54 61.02 150,00
 CHELTUIELI CURENTE   55 01 150,00
TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 56 20 150,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE   57 64.02 107.926,70
INVATAMANT 58 65.02 14.313,04
CHELTUIELI CURENTE   59 01 13.939,17
TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 60 10 6.724,68
TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 61 20 7.144,29
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI   62 55 30,00
TITLUL VIII  ASISTENŢA SOCIALĂ   63 57 40,20
CHELTUIELI DE CAPITAL   64 70 426,20
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE   65 71 426,20
TITLUL XV PLATI EFECTIVE IN ANII PRECEDENTI SI 
RECUPERATE IN ANII CURENTI 66 85 -52,33
SANATATE 67 66.02 565,00
CHELTUIELI CURENTE   68 01 565,00
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE   69 51 565,00
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 70 67.02 19.823,66
 CHELTUIELI CURENTE   71 01 19.824,96
TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 72 10 946,00
TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 73 20 1.778,80
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE   74 51 6.315,16
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI   75 55 1.710,00
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI   76 59 9.075,00
CHELTUIELI DE CAPITAL   77 70 3,00
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE   78 71 3,00
TITLUL XV PLATI EFECTIVE IN ANII PRECEDENTI SI 
RECUPERATE IN ANII CURENTI 79 85 -4,30
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 80 68.02 73.225,00
CHELTUIELI CURENTE   81 01 73.253,50
TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 82 10 21.708,00
TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 83 20 10.283,50
TITLUL VIII  ASISTENŢA SOCIALĂ   84 57 41.262,00
CHELTUIELI DE CAPITAL   85 70 431,00
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE   86 71 431,00
TITLUL XV PLATI EFECTIVE IN ANII PRECEDENTI SI 
RECUPERATE IN ANII CURENTI 87 85 -459,50
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Partea a IV-a  SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, 
LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE   88 69.02 4.337,00
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 89 70.02 4.279,00
CHELTUIELI CURENTE   90 01 1.623,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI   91 55 1.623,00
CHELTUIELI DE CAPITAL   92 70 2.656,00
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE   93 71 1.383,00
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE   94 72 1.273,00
PROTECTIA MEDIULUI 95 74.02 58,00
CHELTUIELI CURENTE   96 01 38,00
TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 97 20 38,00
CHELTUIELI DE CAPITAL   98 70 20,00
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE   99 71 20,00
Partea a V-a  ACTIUNI ECONOMICE 100 79.02 33.322,80
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE COMERCIALE SI DE 
MUNCA 101 80.02 2.635,50
CHELTUIELI CURENTE   102 01 2.697,50
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI   103 55 2.676,50
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 104 59 21,00
TITLUL XV PLATI EFECTIVE IN ANII PRECEDENTI SI 
RECUPERATE IN ANII CURENTI 105 85 -62,00
TRANSPORTURI 106 84.02 28.457,30
CHELTUIELI CURENTE   107 01 20.315,25
TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 108 20 20.315,25
CHELTUIELI DE CAPITAL   109 70 8.142,85
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE   110 71 8.142,85
TITLUL XV PLATI EFECTIVE IN ANII PRECEDENTI SI 
RECUPERATE IN ANII CURENTI 111 85 -0,80
ALTE ACTIUNI ECONOMICE 112 87.02 2.230,00
CHELTUIELI CURENTE   113 01 2.016,50
TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 114 20 1.721,50
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE   115 51 295,00
CHELTUIELI DE CAPITAL   116 70 213,50
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE   117 71 213,50

 

7.2. Modificări semnificative 
Consiliul Judeţean în calitate de emitent, prin reprezentantul său legal domnul Ion 

Dumitrel– Preşedinte, declară că nu au apărut modificări semnificative ale situaţiei economico-
financiare a emitentului faţă de informaţiile prezentate în prezentul Prospect de ofertă.   
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8. Detalii cu privire la oferta publică/admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată 

8.1        Modalităţi de subscriere şi alocare în cadrul ofertei 
Subscrierile se pot efectua prin intermediul BT Securities S.A. şi la sediile Intermediarului pe 

baza plăţilor efectuate în contul cu codul IBAN RO96BTRL01301202925690XX deschis pe numele 
BT Securities S.A., Intermediarul ofertei, la Banca Transilvania prin ordin de plată, fie prin depunere 
de numerar. 
 Subscrierea poate fi efectuată numai dacă se prezintă dovada plăţii obligaţiunilor ce urmează a 
fi subscrise. Cu toate acestea, această cerinţă nu se aplică în cazul în care investitorii utilizează 
serviciile unei bănci custode, aceştia urmând să pună la dispoziţie o declaraţie de la banca custode 
română, referitoare la subscriere şi conţinând angajamentul de plată a contravalorii obligaţiunilor 
subscrise, respectiv transferul contravalorii obligaţiunilor în contul colector al intermediarului, în 
prima zi lucrătoare de la expirarea perioadei de subscriere. Transferul sumelor aferente obligaţiunilor 
subscrise de către investitor va fi realizat de către banca custode în baza unei adrese primite din partea 
BT Securities privind numărul de obligaţiuni ce urmează a fi alocate. 
 

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 în format tipărit, fie în format electronic, la sediul şi 
agenţiile Intermediarului, cât şi la sediul Emitentului.  

  

i. Modalitatea de alocare a obligaţiunilor 
Alocarea obligaţiunilor subscrise în cadrul Ofertei se va efectua după ultima zi a perioadei de derulare 
a ofertei. 

- În cazul încheierii cu succes a ofertei în cadrul căreia numărul obligaţiunilor subscrise este mai 
mic sau egal decât numărul obligaţiunilor oferite, toate formularele înregistrate şi plătite vor fi 
onorate integral.  

- În caz de suprasubscripţie alocarea obligaţiunilor participanţilor la subscriere se va face conform 
principiului "Primul venit, primul servit", în ordinea înregistrării formularelor de subscriere 
(ţinând cont de data, ora şi minutul înregistrate pe formularul de subscriere). Pentru formulare 
depuse în acelaşi moment se va lua în considerare unitatea unde s-a depus formularul de 
subscriere, prioritatea fiind dată de ordinea în care sunt listate în prezentul Prospect, subscrierile 
efectuate la sediul central al BT SECURITIES având prima prioritate. 

Motive independente de Emitent sau Intermediar pot duce la întârzieri în procesarea datelor şi 
întocmirea notificării cu privire la rezultatele Ofertei sau la închiderea Ofertei prin obţinerea 
confirmării primirii notificării privind rezultatele ofertei publice de către CNVM. Prin urmare, nici 
Intermediarul şi nici Emitentul nu îşi asumă nici o responsabilitate în caz de întârziere a restituirii 
sumelor cuvenite investitorilor în caz de suprasubscriere a Ofertei, întârziere provocată de motive 
independente de voinţa acestora. 

ii. Revocarea subscrierii 
Subscrierile realizate în cadrul ofertei sunt irevocabile; în cazul în care Prospectul face obiectul 

unui amendament, subscrierile pot fi retrase în termen de maximum trei zile lucrătoare de la data 
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publicării respectivului amendament.  

Revocarea subscrierii se poate face numai la acelaşi 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 revocărilor se efectuează în maxim 5 zile 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 de Intermediar Emitentului, care le va plăti 
prin mandat poştal în termen de 10 zile lucrătoare. Aceste sume nu vor fi purtătoare de dobândă. 

8.2. Piaţa reglementată pe care vor fi admise la tranzacţionare valorile mobiliare ce fac 
obiectul ofertei 

Consiliul Judeţean Alba va face toate demersurile necesare pentru admiterea şi menţinerea la 
tranzactionare pe piaţa reglementată administrată de BVB a acestei emisiuni de obligaţiuni emise de 
Consiliul Judeţean pe toată durata de maturitate a împrumutului obligatar. 

8.3. Cheltuieli ocazionate de oferta publică 

-     Comisionul de intermediere perceput de către Bt Securities este de 0,2% din valoarea ofertei; 

- Taxele către CNVM – respectiv 0,1% din valoarea ofertei publice; 

- Cheltuieli de publicitate în conformitate cu legislaţia pieţei de capital;  

- Cheltuieli cu Bursa de Valori Bucureşti, respectiv comisioanele de procesare, listare şi 
menţinere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB; 

- Cheltuieli cu multiplicarea şi distribuţia Prospectului de ofertă publică.  

9. Informaţii suplimentare 

9.1.       Documentele ce vor fi puse la dispoziţia investitorilor 

La dispoziţia investitorilor vor fi puse următoarele documente:  

− Prospectul de oferta publică Primară de vânzare de obligaţiuni emise de Consiliul Judeţean 
Alba; 

− Anexele aferente acestuia, inclusiv Acordul de garantare. 

10.  Alte menţiuni 
Rezumatul Prospectului de ofertă publică este destinat a fi folosit exclusiv ca introducere la 

Prospectul de ofertă, fiind bazat numai pe informaţia conţinută de acesta, şi nu îşi propune să prezinte 
informaţii complete cu privire la Emitent şi la activităţile sale. Orice decizie de investire trebuie să se 
fundamenteze pe informaţiile cuprinse în Prospect, considerat în integralitatea lui.  
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În cazul în care acest rezumat induce în eroare, este inconsistent, inexact sau este 
contradictoriu faţă de alte părţi ale Prospectului, răspunderea civilă va reveni persoanelor care au 
întocmit rezumatul. 
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II. Definiţii 

Agent de plată BT SECURITIES S.A. 

Agent de 
transfer 

BT SECURITIES S.A. 

ROBID3M 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. 

ROBOR3M 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 (ROBID) şi plasate (ROBOR) pe piaţa interbancară 
monetară. 
Informaţii privind nivelul ratelor ROBID şi ROBOR se găsesc zilnic pe pagina de web a 
BNR (www.bnro.ro în sectiunea: Info financiar/Piaţa monetară) şi în presa financiară 
românească. 

BVB BURSA DE VALORI BUCUREŞTI 

Comisia de 
Autorizare a 
Împrumuturilor 
Locale  

Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale pentru examinarea şi avizarea contractării 
de împrumuturi şi a emiterii de garanţii de către autorităţile administraţiei publice locale, 
definite conform art. 2 pct. 5 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.  

C VM COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 

Confirmarea 
primirii 
notificării 
privind 
rezultatele 
ofertei 

CNVM va confirma primirea notificării privind rezultatele ofertei publice primare în 
condiţiile legii.  

 

 

Consilierul 
financiar al 
emitentului 

VMB PARTNERS S.A. 

Data de plată 
(cupon) 

Reprezintă ziua calendaristică la care devine exigibilă obligaţia emitentului de a efectua 
plata dobânzii si a principalului către proprietarii de obligaţiuni înregistraţi în Registrul de 
evidenţă şi transfer la data de referinţă stabilite pentru intervalul respectiv de timp. 

Data de 
referinţă 

Reprezintă data la care o persoană trebuie să fie înregistrată în Registrul de evidenţă şi 
transfer ca deţinător de obligaţiuni pentru a fi îndreptaţită la încasarea următoarei tranşe 
din dobândă sau din principal.  

Dreptul de 
proprietate 
asupra 
obligaţiunilor: 

Dreptul de proprietate asupra obligaţiunilor subscrise, plătite şi alocate se transmite la data 
înscrierii 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 data confirmării primirii notificării cu 
privire la rezultatele ofertei emisă de CNVM. 
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Emitentul  Consiliul Judetean Alba 

Intermediarul BT SECURITIES S.A. 

Obligaţiunile Cele 500.000 de obligaţiuni cu o valoare nominală iniţială de 100 LEI/obligaţiune care fac 
obiectul acestei oferte. 

Oferta Reprezintă comunicarea adresată unor persoane, făcută sub orice formă şi prin orice 
mijloace, care prezintă informaţii suficiente despre termenii ofertei şi despre valorile 
mobilare oferite, astfel încât să permită investitorului să adopte o decizie cu privire la 
vânzarea, cumpărarea sau subscrierea respectivelor valori mobiliare. 

Oferta publică 
de vânzare 

Oferta unei persoane de a vinde valori mobiliare sau alte drepturi aferente acestora, 
difuzată prin mijloace de informare în masă ori comunicată pe alte căi, sub condiţia 
posibilităţii egale de receptare din partea a minimum 100 de persoane nedeterminate în 
vreun fel de către autorul ofertei. Preţul din prezenta ofertă publică de vânzare este fix. 

Perioada de 
derulare a 
ofertei 

5 zile lucrătoare de la data 16.02.2009 ora 9:00 (ora României) până la data de 20.02.2009 
ora 14:00  

La cererea Emitentului şi cu acordul C VM, oferta poate fi închisă anticipat în 
momentul în care au fost subscrise toate obligaţiunile obiect al ofertei. 

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. 

Prospectul Acest Prospect de ofertă publică. 
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Rata dobânzii Variabilă, recalculată trimestrial conform următoarei formule: 

d =(ROBID3M + ROBOR3M) / 2 + 0,95% 

− unde: ratele ROBID şi ROBOR sunt ratele dobânzilor interbancare, considerate la 
3 luni şi cotate cu 2 zile lucrătoare anterior începutului perioadei de dobandă 
respective. 

La trecerea la moneda Euro rata dobânzii se va calcula conform formulei : 

d = EURIBOR3M + 0,65% 

− unde: EURIBOR3M este rata dobânzilor interbancare pentru depozitele în Euro la 
termen de 3 luni şi cotate cu 2 zile lucrătoare anterior începutului perioadei de 
dobandă respective, exprimată în procente pe an. Informaţii referitoare la cotaţiile 
EURIBOR se găsesc la adresa de internet  www.euribor.org 

− Rata dobânzii aferente primei perioade de plată se va calcula în ultima zi de 
subscriere, dupa ora 14:00; 

Dobânda se calculează începând cu prima zi de la expirarea perioadei de subscriere a 
obligaţiunilor şi se plăteşte trimestrial. 

Rata dobânzii se calculează de către BT Securities în calitate de Agent de plată. 

Rata dobânzii pentru următoarea perioadă de plată se calculează pe baza ratelor ROBID şi 
ROBOR, respectiv EURIBOR considerate la 3 luni şi cotate cu 2 zile lucrătoare anterior 
începutului perioadei de dobandă. 

Rata dobânzii pentru următoarea perioadă de plată se face publică într-un ziar de circulaţie 
naţională şi se afişează la sediile intermediarului BT Securities unde s-a efectuat vânzarea 
pe piaţa primară a obligaţiunilor. Nivelul ratei dobânzii va fi comunicat CNVM şi prin 
sistemul Bursei de Valori Bucureşti. 

Dobânda de plată D = (d x  x V )/360 zile, unde d = formula de calcul a ratei dobânzii 
definită mai sus, N = nr. de zile corespunzătoare perioadei pentru care se plăteşte 
dobânda, iar VN = valoarea nominală a obligaţiunilor, corespunzătoare perioadei de 
calcul. 

Scadenţa 
dobânzii 
(cuponului) 

Dobânda va fi plătită trimestrial la datele cupon conform detalierii din paginile 
Prospectului 

Scadenţa 
împrumutului 

Începând din 2009 până în 2026 în plăţi trimestriale conform detalierii din paginile 
Prospectului. 

Zile lucrătoare Orice zi, exceptând sâmbetele, duminicile şi toate sărbătorile legale. 
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Închiderea cu 
succes a Ofertei 

Oferta este declarată încheiată cu succes în cazul în care toate obligaţiunile sunt subscrise. 
În cazul în care, la sfârşitul perioadei de subscriere, numărul Obligaţiunilor subscrise este 
mai mic decât numărul Obligaţiunilor oferite, Obligaţiunile rămase nesubscrise vor fi 
subscrise de Dexia Kommunalkredit Bank AG care s-a angajat ferm să achiziţioneze 
obligaţiunile emise în cadrul ofertei de către Emitent rămase nesubscrise în ultima zi a 
ofertei publice astfel încât, la finalul perioadei de subscriere, oferta sa fie subscrisă 
integral. 
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III. OTĂ CĂTRE I VESTITORI 

Acest Prospect (“Prospectul”) conţine informaţii în legătură cu oferta pentru 500.000 
obligaţiuni (“obligaţiunile”) emise de către Consiliul Judetean Alba (numit în cele ce urmează 
„Emitentul” sau “Ofertantul”). Obligaţiunile vor face obiectul unei oferte publice pe piaţa de capital 
românească (“Oferta”). După închiderea ofertei publice cu privire la obligaţiuni, Emitentul se obligă 
să efectueze toate demersurile necesare pentru admiterea şi menţinerea la tranzactionare pe piata 
reglementata administrata de BVB a acestei emisiuni de obligaţiuni pe toată durata de maturitate a 
împrumutului obligatar. Se estimează că fondurile ce vor fi încasate de Ofertant în urma acestui 
Prospect vor fi de 50.000.000 lei . 

Informaţiile conţinute în acest Prospect au fost furnizate de Emitent sau provin din surse 
publice, care sunt indicate în Prospect. Intermediarul nu a făcut o verificare independentă şi nici o 
interpretare proprie a acestor informaţii nu poate conferi nici o garanţie expresă sau implicită în 
legătură cu corectitudinea şi integralitatea acestor informaţii şi nimic din conţinutul acestui Prospect 
nu va fi interpretat ca o recomandare de a investi sau o opinie calificată a Intermediarului asupra 
situaţiei Emitentului. Emitentul a depus toate diligenţele necesare pentru a se asigura că informaţiile 
incluse în prezentul Prospect sunt reale, exacte şi nu sunt de natură a induce în eroare în ceea ce 
priveşte aspectele semnificative. După verificarea acestui Prospect, Emitentul îşi asumă răspunderea 
pentru conţinutul său şi confirmă realitatea, exactitatea şi acurateţea informaţiilor conţinute în acesta. 
Nici o persoană nu este autorizată să dea alte informaţii sau să facă alte declaraţii sau aprecieri, cu 
excepţia celor incluse în acest Prospect. Difuzarea unor astfel de informaţii, declaraţii sau aprecieri 
care nu sunt incluse în acest Prospect trebuie considerată ca fiind făcută fără autorizarea Emitentului 
sau a Intermediarului, care nu îşi asumă nici o răspundere în acest sens.  

Verificând conţinutul acestui Prospect, Consiliul Judetean Alba, prin reprezentantul său 
legal, Presedintele, acceptă responsabilitatea pentru conţinutul acestuia şi confirmă că nu sunt 
omisiuni sau declaraţii neadevărate referitoare la acest Prospect. 

De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că situaţia Emitentului, precum şi datele şi 
informaţiile incluse aici, pot suferi modificări după închiderea de către Comisia Naţională a Valorilor 
Mobiliare („C.N.V.M.”) a acestei Oferte. Prospectul va putea fi studiat la sediul BT SECURITIES 
(„Intermediarul”), la sediile reţelei teritoriale a Intermediarului menţionate în prezentul Prospect şi la 
sediul central al Emitentului. Oricine intenţionează să subscrie Obligaţiuni trebuie să efectueze propria 
analiză şi evaluare a informaţiilor cuprinse în acest Prospect precum şi a oportunităţii oricărei investiţii 
în obligaţiuni. 

Ofertantul şi Intermediarul nu vor avea nici o răspundere pentru executarea subscrierilor 
primite în conformitate cu acest Prospect în caz de forţa majoră (cazuri de forţă majoră înseamnă 
evenimente neprevăzute şi care nu pot fi evitate sau, în orice caz, evenimente în afara controlului 
părţilor, inclusiv dar fără a se limita la războaie, rebeliuni, tulburări civile, calamităţi naturale, 
incendii, inundaţii, furtuni, greve sau alte tulburări de ordin general în procesul activităţii). 

CNVM a aprobat acest Prospect prin Decizia nr.159 din data de 03.02.2009. 

Viza de APROBARE aplicată pe Prospectul de ofertă publică nu are valoare de garanţie şi nici 
nu reprezintă o altă formă de apreciere a C. .V.M. cu privire la oportunitatea, avantajele sau 
dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacţiile de încheiat prin 
acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de APROBARE; decizia de APROBARE certifică 
numai regularitatea ofertei în privinţa exigentelor legii şi ale normelor adoptate în aplicarea 
acesteia.
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IV. otă privind caracteristicile obligaţiunilor 

1.  Persoane responsabile 

1.1.  umele şi funcţia persoanelor fizice şi denumirea şi sediul persoanelor juridice responsabile 
pentru informaţiile incluse în Prospect 
- Rareş ilaş, reprezentantul legal al BT Securities, cu sediul în Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 

1989 nr. 104, etaj 1; 

-   Ion Dumitrel, reprezentantul legal al Consiliului Judetean Alba , cu sediul in Municipiul Alba, 
Piaţa I.I.C.Brătianu nr.1, cod poştal 510118, Judeţul Alba,  

-   Valentin Adrian Miron, reprezentantul legal al VMB Partners, cu sediul în Bucureşti, str. Mircea 
Vulcănescu nr. 9, sector 1. 

1.2   Declaraţii ale persoanelor responsabile: 
- Rareş ilaş, reprezentantul legal al BT Securities, în calitate de intermediar al Ofertei publice 

Primare de vânzare de obligaţiuni emise de Consiliul Judetean Alba declară că, din informaţiile 
deţinute, toate documentele şi informaţiile incluse în fişa de prezentare sunt, după cunoştinţele sale, în 
conformitate cu realitatea şi nu conţin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conţinutul acesteia. 

- Ion Dumitrel, reprezentantul legal al Consiliului Judetean Alba, în calitate de Emitent al ofertei 
publice primare de vânzare de obligaţiuni Alba, declară că toate documentele şi informaţiile incluse în 
fişa de prezentare sunt în conformitate cu realitatea şi nu conţin omisiuni de natură să afecteze 
semnificativ conţinutul acesteia. 

- Valentin Adrian Miron, reprezentantul legal al VMB Partners, în calitate de Consilier financiar al 
Emitentului ofertei publice Primare de vânzare de obligaţiuni Alba, declară că, din informaţiile 
deţinute, toate documentele şi informaţiile incluse în fişa de prezentare sunt, după cunoştintele sale, în 
conformitate cu realitatea şi nu conţin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conţinutul acesteia. 

2.  Factori de risc  

2.1.  Riscul de credit al Consiliului Judeţean Alba nu este evaluat de o agenţie de rating 
La data redactării prezentului Prospect, nici o agenţie de rating naţională sau internaţională nu 

analizează riscul de credit al Consiliului Judetean Alba, astfel încât potenţialii investitori nu se pot baza 
pe o evaluare profesională şi independentă a capacităţii financiare a Emitentului. De asemenea, nici 
Obligaţiunile nu sunt evaluate de nici o agenţie de rating naţională sau internaţională. 

2.2. Risc datorat trecerii la moneda EURO 
România a aderat în 2007 la Uniunea Europeană, iar un pas deosebit de important în procesul de 

integrare este trecerea la moneda EURO. În cazul în care această trecere se va efectua pe parcursul 
maturităţii acestor obligaţiuni, modalitatea de calcul şi de plată a dobânzilor şi a ratelor de principal se vor 
efectua cu respectarea normelor legale incidente la respectivul moment. 
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2.3. Risc valutar 
În ultimii ani moneda românească a cunoscut variaţii puternice faţă de principalele valute străine, 

amplitudinea acestor variaţii fiind de aşteptat să se menţină şi în perioada până la adoptarea EURO. Cu 
toate acestea rata de schimb valutar a leului faţă de orice valută convertibilă este un risc ce nu afectează 
direct acest împrumut obligatar, dat fiind că împrumutul este în lei, la fel ca şi veniturile din care se va 
asigura rambursarea.  

2.4. Risc de rata a dobânzii 
Volatilitatea ratelor dobânzilor de pe piaţa interbancară afectează în mod direct valoarea dobânzii 

ce va fi plătită investitorilor de către Emitent. Metoda de calcul folosită pentru calcularea ratei dobânzii, 
în strânsă legatură cu variaţia de pe piaţa interbancară a ratelor dobânzilor, oferă investitorilor o dobândă 
a cărei valoare este în concordanţă cu nivelul real al ratelor dobânzilor de pe piaţa interbancară. 

2.5. Risc referitor la preţ 
Acest gen de risc este relevant pentru investitorii care nu intenţionează să păstreze Obligaţiunile 

până la maturitatea acestora. Dacă emisiunea va fi cotată la Bursa de Valori Bucureşti, este posibil ca, în 
cazul unei lichidităţi scăzute a acestor titluri la BVB, diferenţa între preţurile bid şi ask să fie 
semnificativă. Variaţiile de preţ sunt limitate de recalcularea trimestrială a dobânzii şi de legarea acesteia 
de media ratelor ROBID şi ROBOR la 3 luni. 

3.  Informaţii cheie  

3.1 Interese ale persoanelor fizice şi juridice implicate în emisiune/ofertă 
Nu este cazul. 

3.2.      Motivele iniţierii ofertei şi utilizarea fondurilor rezultate 

           Prezenta emisiune de obligaţiuni a Consiliul Judeţean Alba în valoare de 50.000.000 lei este 
necesară pentru rambursarea creditului punte in suma de 50.000.000 lei contractat de la Dexia 
Kommunalkredit Bank AG, care a fost utilizat pentru finalizarea obiectivelor de investiţii  aprobate prin 
HCJ nr.103/ 25.05.2006, modificata si completata prin HCJ nr.115/2007 si HCJ nr. 157/2008,, prezentate 
mai jos: 

r. crt. 

                                                     
Lista obiectivelor de investiţii aprobate prin HCL nr.  

103/2006  
1 Consolidare corp drum judetean DJ107H 
2 Consolidare corp drum judetean DJ107C 

3 
Cota de cofinantare proiect”Reabilitare si modernizarea 
sistemului rutier pe drumul judetean DJ107 si DJ107D” 

4 Consolidare corp drum judetean DJ106I 
5 Reabilitarea sistem rutier pe DJ107 
6 Consolidare corp drum judetean DJ107K 
7 Consolidare corp drum judetean DJ750 
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8 
Reabilitarea infrastructurii de transport pe drumul judetean 

DJ750C 
9 Consolidare corp drum judetean DJ107C 

4. Informaţii cu privire la valorile mobiliare propuse a fi admise la tranzacţionare pe o piaţă 
reglementată 

4.1. Descrierea tipurilor şi claselor de valori mobiliare ce sunt oferite şi/sau propuse a fi admise 
la tranzacţionare 
Obligaţiuni generale, nominative, emise în formă dematerializată, evidenţiate prin înscriere în cont. 

Obligaţiunile Alba sunt emise în moneda naţională – LEI. 

4.2. Legislaţia aplicabilă valorilor mobiliare ce fac obiectul ofertei publice 

Se vor respecta prevederile legale privind autoritatea publică locală şi gradul de îndatorare anual al 
acesteia, precum şi prevederile legale ale pieţei de capital din România emise de CNVM, respectiv: 

1. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; 

2. Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare; 

3. Ordonanţa de Urgenţă nr. 146/2002 republicata; 

4. Legea 297/2004 privind piaţa de capital cu completările şi modificările ulterioare;  

5. Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare;  

6. Hotărârea Consiliului Judetean nr. 103/25.05.2006 cu modificările şi completările ulterioare în 
vederea emiterii şi vânzării de obligaţiuni emise de CJ Alba prin oferta publică primară pe piaţa 
internă de capital. 

4.3 Indicarea faptului dacă valorile mobiliare sunt nominative sau la purtător 
Obligaţiunile emise de Consiliul Judetean Alba sunt nominative. 

4.4. Moneda în care au fost emise valorile mobiliare 
Obligaţiunile au fost emise în moneda naţională a României – LEI.     

4.5. Rangul obligaţiunilor ce urmează a fi oferite/propuse a fi admise la tranzacţionare pe o piaţă 
reglementată precum şi orice clauze care sunt intenţionate a subordona împrumutul obligatar unor 
obligaţii prezente sau viitoare ale Emitentului 

Obligaţiunile emise de Consiliul Judetean Alba sunt garantate printr-un Acord de Garantare 
înregistrat de către Emitent la sediul acestuia, iar pentru investitori înregistrat în Arhiva Electronică a 
Garanţiilor Reale Mobiliare. 

Obligaţiile asumate prin Acordul de Garantare 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. 
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Garanţiile din partea Emitentului:  
Consiliul Judetean Alba garantează plata integrală a principalului şi a dobânzilor cu parte din 

creanţele pe care le are de încasat, creanţe ce reprezintă veniturile proprii (calculate conform legii) 
aferente bugetelor locale pe toţi anii dintre 2009-2026, prin cesionarea veniturilor Emitentului ce sunt 
evidenţiate în conturile:  

 

r. Categorie venit r. cont/subcont deschis la 
Trezoreria Alba 

1. Impozit pe profit de la agenţii economici RO07TREZ00221010201XXXXX 
2. Cote defalcate din impozitul pe venit RO79TREZ00221040201XXXXX 

3. 
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe 
venit pentru echilibrarea bugetelor locale; 
 

RO87TREZ00221040204XXXXX 

4. Impozitul pe mijloacele de transport detinute de 
persoane fizice RO11TREZ0022116020201XXX 

5. Impozitul pe mijloacele de transport detinute de 
persoane juridice RO58TREZ0022116020202XXX 

6. 
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si 
autorizati de functionare ; 
 

RO49TREZ00221160203XXXXX 

7. Venituri din concesiuni si inchirieri; RO67TREZ00221300205XXXXX 
8. Veniturile din dividende de la alti platitori RO46TREZ0022130020802XXX 

9. 
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea 
copiilor in unitatile de protectie sociala 
 

RO36TREZ00221330227XXXXX 

10. Alte venituri din prestari servicii si alte activitati RO65TREZ00221330250XXXXX 

11. 
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate 
potrivit dispozitiilor legale 
 

RO47TREZ00221350201XXXXX 

12. Alte amenzi, penalitati si confiscari  
 RO16TREZ00221350250XXXXX 

13. Alte venituri RO40TREZ00221360250XXXXX 

14. Venituri din valorificarea unor bunuri ale 
institutiilor RO46TREZ00221390201XXXXX 

15. Venituri din privatizare RO54TREZ00221390204XXXXX 

16. Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand 
domeniului privat al statului RO62TREZ00221390207XXXXX 

 
Cuantumul veniturilor cu care Consiliul Judetean Alba garantează anual este egal cu obligaţiile 

anuale de plată a principalului, a dobânzilor şi a comisioanelor referitoare la această emisiune de 
obligaţiuni, aferente fiecărui an: 2009-2026. 

Veniturile care se constituie 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 ulteriori terţi 
către Consiliul Judetean Alba, indiferent dacă aceste terţe părţi cunosc sau nu cunosc Acordul de 
Garantare încheiat între Primarul Consiliul Judetean Alba şi investitori. 
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Conform legislaţiei în vigoare împrumutul contractat de autoritatea publică locală reprezintă o 
obligaţie generală care trebuie rambursată conform acordurilor încheiate 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. 

4.6. Descrierea drepturilor ataşate obligaţiunilor inclusiv orice limitări ale acestor drepturi, 
precum şi procedura de exercitare a acestor drepturi 

Deţinătorii obligaţiunilor beneficiază de dreptul de a li se rambursa ratele împrumutului, precum şi 
de dreptul de a li se plăti dobânda aferentă obligaţiunilor deţinute. Nerespectarea condiţiilor şi termenelor 
din Acordul de Garantare îndreptăţeşte deţinătorii de obligaţiuni emise de Consiliul Judetean Alba să 
solicite CJ Alba realizarea acestora pe cale amiabilă. În caz contrar, soluţionarea va fi supusă instanţelor 
competente în materie. 

Dreptul de proprietate asupra obligaţiunilor subscrise, plătite şi alocate se transmite la data 
înscrierii 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 data confirmării primirii notificării cu privire la rezultatele ofertei emisă de CNVM.  

4.7.  Rata nominală a dobânzii şi prevederi privind dobânda de plătit 

a)         Data de la care dobânda este datorată precum şi datele de scadenţă a dobânzii 

Plata dobânzii se realizează prin 71 de plati trimestriale, începând cu data de 15.05.2009, potrivit 
graficului următor: 

Dobânda 
nr. 

Data de 
referinţă* 

Data de plată a 
dobânzii 

Perioada pentru care se 
plăteşte dobânda 

1 12.05.2009 15.05.2009 Începand cu prima zi de la 
expirarea perioadei de 

subscriere până la 
14.05.2009 

2 12.08.2009 15.08.2009 15.05.2009 - 14.08.2009 
3 11.11.2009 15.11.2009 15.08.2009 - 14.11.2009 
4 10.02.2010 15.02.2010 15.11.2009 - 14.02.2010 
5 12.05.2010 15.05.2010 15.02.2010 - 14.05.2010 
6 11.08.2010 15.08.2010 15.05.2010 - 14.08.2010 
7 10.11.2010 15.11.2010 15.08.2010 - 14.11.2010 
8 10.02.2011 15.02.2011 15.11.2010 - 14.02.2011 
9 11.05.2011 15.05.2011 15.02.2011 - 14.05.2011 
10 10.08.2011 15.08.2011 15.05.2011 - 14.08.2011 
11 10.11.2011 15.11.2011 15.08.2011 - 14.11.2011 
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12 10.02.2012 15.02.2012 15.11.2011 - 14.02.2012 
13 10.05.2012 15.05.2012 15.02.2012 - 14.05.2012 
14 10.08.2012 15.08.2012 15.05.2012 - 14.08.2012 
15 12.11.2012 15.11.2012 15.08.2012 - 14.11.2012 
16 12.02.2013 15.02.2013 15.11.2012 - 14.02.2013 
17 12.05.2013 15.05.2013 15.02.2013 - 14.05.2013 
18 12.08.2013 15.08.2013 15.05.2013 - 14.08.2013 
19 12.11.2013 15.11.2013 15.08.2013 - 14.11.2013 
20 12.02.2014 15.02.2014 15.11.2013 - 14.02.2014 
21 12.05.2014 15.05.2014 15.02.2014 - 14.05.2014 
22 12.08.2014 15.08.2014 15.05.2014 - 14.08.2014 
23 12.11.2014 15.11.2014 15.08.2014 - 14.11.2014 
24 11.02.2015 15.02.2015 15.11.2014 - 14.02.2015 
25 12.05.2015 15.05.2015 15.02.2015 - 14.05.2015 
26 12.08.2015 15.08.2015 15.05.2015 - 14.08.2015 
27 11.11.2015 15.11.2015 15.08.2015 - 14.11.2015 
28 10.02.2016 15.02.2016 15.11.2015 - 14.02.2016 
29 11.05.2016 15.05.2016 15.02.2016 - 14.05.2016 
30 10.08.2016 15.08.2016 15.05.2016 - 14.08.2016 
31 10.11.2016 15.11.2016 15.08.2016 - 14.11.2016 
32 10.02.2017 15.02.2017 15.11.2016 - 14.02.2017 
33 10.05.2017 15.05.2017 15.02.2017 - 14.05.2017 
34 10.08.2017 15.08.2017 15.05.2017 - 14.08.2017 
35 10.11.2017 15.11.2017 15.08.2017 - 14.11.2017 
36 12.02.2018 15.02.2018 15.11.2017 - 14.02.2018 
37 11.05.2018 15.05.2018 15.02.2018 - 14.05.2018 
38 10.08.2018 15.08.2018 15.05.2018 - 14.08.2018 
39 12.11.2018 15.11.2018 15.08.2018 - 14.11.2018 
40 12.02.2019 15.02.2019 15.11.2018 - 14.02.2019 
41 10.05.2019 15.05.2019 15.02.2019 - 14.05.2019 
42 12.08.2019 15.08.2019 15.05.2019 - 14.08.2019 
43 12.11.2019 15.11.2019 15.08.2019 - 14.11.2019 
44 12.02.2020 15.02.2020 15.11.2019 - 14.02.2020 
45 12.05.2020 15.05.2020 15.02.2020 - 14.05.2020 
46 12.08.2020 15.08.2020 15.05.2020 - 14.08.2020 
47 11.11.2020 15.11.2020 15.08.2020 - 14.11.2020 
48 10.02.2021 15.02.2021 15.11.2020 - 14.02.2021 
49 12.05.2021 15.05.2021 15.02.2021 - 14.05.2021 
50 11.08.2021 15.08.2021 15.05.2021 - 14.08.2021 
51 10.11.2021 15.11.2021 15.08.2021 - 14.11.2021 
52 10.02.2022 15.02.2022 15.11.2021 - 14.02.2022 
53 11.05.2022 15.05.2022 15.02.2022 - 14.05.2022 
54 10.08.2022 15.08.2022 15.05.2022 - 14.08.2022 
55 10.11.2022 15.11.2022 15.08.2022 - 14.11.2022 
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56 10.02.2023 15.02.2023 15.11.2022 - 14.02.2023 
57 10.05.2023 15.05.2023 15.02.2023 - 14.05.2023 
58 10.08.2023 15.08.2023 15.05.2023 - 14.08.2023 
59 10.11.2023 15.11.2023 15.08.2023 - 14.11.2023 
60 12.02.2024 15.02.2024 15.11.2023 - 14.02.2024 
61 10.05.2024 15.05.2024 15.02.2024 - 14.05.2024 
62 12.08.2024 15.08.2024 15.05.2024 - 14.08.2024 
63 12.11.2024 15.11.2024 15.08.2024 - 14.11.2024 
64 12.02.2025 15.02.2025 15.11.2024 - 14.02.2025 
65 12.05.2025 15.05.2025 15.02.2025 - 14.05.2025 
66 12.08.2025 15.08.2025 15.05.2025 - 14.08.2025 
67 12.11.2025 15.11.2025 15.08.2025 - 14.11.2025 
68 11.02.2026 15.02.2026 15.11.2025 - 14.02.2026 
69 12.05.2026 15.05.2026 15.02.2026 - 14.05.2026 
70 12.08.2026 15.08.2026 15.05.2026 - 14.08.2026 
71 11.11.2026 15.11.2026 15.08.2026 - 14.11.2026 

*Au dreptul de încasare a ratelor corespunzătoare împrumutului obligatar toţi deţinătorii de obligaţiuni 
înregistraţi în Registrul Deţinătorilor de Obligaţiuni la datele de referinţă din tabel. 
  

b) Data limită de valabilitate a cererilor privind acordarea dobânzii şi rambursarea 
principalului 
Rata dobânzii se calculează trimestrial, după formula  

(ROBID3M+ROBOR3M)/2 + 0,95% 

− Unde: ROBID şi ROBOR sunt ratele dobânzilor interbancare, considerate la 3 luni şi si cotate cu 
2 zile lucrătoare anterior începutului perioadei de dobandă respective. 

La trecerea la moneda Euro rata dobânzii se va calcula conform formulei : 

d = EURIBOR3M + 0,65% 

− Conform Normei BNR nr.4/1995, Banca Naţională a României publică zilnic un nivel de referinţă 
pentru depozitele atrase (ROBID) şi plasate (ROBOR) pe piaţa interbancară monetară; 

− Informaţii privind nivelul ratelor ROBID şi ROBOR se găsesc zilnic pe pagina de web a BNR 
(www.bnro.ro) în secţiunea: /info financiar/piaţa monetară şi în presa financiară românească; 

− Informaţii privind nivelul ratei EURIBOR se găsesc zilnic pe pagina de web: www.euribor.org  

− Rata dobânzii aferentă primei perioade de calcul se va calcula în ultima zi de subscriere, după ora 
14:00; 

− Dobânda se calculează începând cu prima zi de la expirarea perioadei de subscriere; 

− Rata dobânzii pentru următoarea perioadă de plată se calculează pe baza ratelor ROBID şi ROBOR, 
respectiv EURIBOR considerate la 3 luni şi cotate cu 2 zile lucrătoare anterior începutului perioadei 
de dobandă.  
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c)    Descrierea oricărei perturbări a pieţei sau a procedurilor de decontare care pot afecta acest 
element/indicator 
Nu este cazul. 

d) umele agentului de calculare a acestui element/indicator: 

− Rata dobânzii este calculată de către BT Securities S.A., în calitate de Agent de plată; 

− Rata dobânzii pentru următoarea perioadă de plată se face publică printr-un anunţ publicat într-un ziar 
de circulaţie naţională, se afişează la unităţile de distribuţie unde s-a efectuat vânzarea pe piaţa 
primară a obligaţiunilor. Nivelul dobânzii va fi comunicat Bursei de Valori Bucureşti; 

− Au dreptul de încasare a dobânzii deţinătorii de obligaţiuni înregistraţi în Registrul Deţinătorilor de 
Obligaţiuni la datele de referinţă.  

4.8.  Data maturităţii împrumutului şi aranjamentele pentru amortizarea împrumutului, inclusiv 
procedurile de rambursare 

Rambursarea împrumutului se realizează trimestrial in 71 de rate, începând cu data de 
15.05.2009, potrivit graficului următor: 

Rata 
r. 

Data de 
referinţă* 

Data 
platii 

Valoare 
rată per 

obligaţiune 
(LEI) 

Perioada Valoarea 
nominală 

Corespunzătoare 

    Începand cu prima zi de la 
expirarea perioadei de 
subscriere pana la 
14.05.2009 100.00 

1 12.05.2009 15.05.2009     1.41   15.05.2009 - 14.08.2009 98.59 
2 12.08.2009 15.08.2009    1.41 15.08.2009 - 14.11.2009 97.18 
3 11.11.2009 15.11.2009    1.41 15.11.2009 - 14.02.2010 95.77 
4 10.02.2010 15.02.2010    1.41 15.02.2010 - 14.05.2010 94.36 
5 12.05.2010 15.05.2010    1.41 15.05.2010 - 14.08.2010 92.95 
6 11.08.2010 15.08.2010     1.41 15.08.2010 - 14.11.2010 91.54 
7 10.11.2010 15.11.2010     1.41 15.11.2010 - 14.02.2011 90.13 
8 10.02.2011 15.02.2011     1.41 15.02.2011 - 14.05.2011 88.72 
9 11.05.2011 15.05.2011     1.41 15.05.2011 - 14.08.2011 87.31 
10 10.08.2011 15.08.2011     1.41 15.08.2011 - 14.11.2011 85.90 
11 10.11.2011 15.11.2011      1.41 15.11.2011 - 14.02.2012 84.49 
12 10.02.2012 15.02.2012 1.41 15.02.2012 - 14.05.2012 83.08 
13 10.05.2012 15.05.2012 1.41 15.05.2012 - 14.08.2012 81.67 
14 10.08.2012 15.08.2012 1.41 15.08.2012 - 14.11.2012 80.26 
15 12.11.2012 15.11.2012 1.41 15.11.2012 - 14.02.2013 78.85 
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16 12.02.2013 15.02.2013 1.41 15.02.2013 - 14.05.2013 77.44 
17 12.05.2013 15.05.2013 1.41 15.05.2013 - 14.08.2013 76.03 
18 12.08.2013 15.08.2013 1.41 15.08.2013 - 14.11.2013 74.62 
19 12.11.2013 15.11.2013 1.41 15.11.2013 - 14.02.2014 73.21 
20 12.02.2014 15.02.2014 1.41 15.02.2014 - 14.05.2014 71.80 
21 12.05.2014 15.05.2014 1.41 15.05.2014 - 14.08.2014 70.39 
22 12.08.2014 15.08.2014 1.41 15.08.2014 - 14.11.2014 68.98 
23 12.11.2014 15.11.2014 1.41 15.11.2014 - 14.02.2015 67.57 
24 11.02.2015 15.02.2015 1.41 15.02.2015 - 14.05.2015 66.16 
25 12.05.2015 15.05.2015 1.41 15.05.2015 - 14.08.2015 64.75 
26 12.08.2015 15.08.2015 1.41 15.08.2015 - 14.11.2015 63.34 
27 11.11.2015 15.11.2015 1.41 15.11.2015 - 14.02.2016 61.93 
28 10.02.2016 15.02.2016 1.41 15.02.2016 - 14.05.2016 60.52 
29 11.05.2016 15.05.2016 1.41 15.05.2016 - 14.08.2016 59.11 
30 10.08.2016 15.08.2016 1.41 15.08.2016 - 14.11.2016 57.70 
31 10.11.2016 15.11.2016 1.41 15.11.2016 - 14.02.2017 56.29 
32 10.02.2017 15.02.2017 1.41 15.02.2017 - 14.05.2017 54.88 
33 10.05.2017 15.05.2017 1.41 15.05.2017 - 14.08.2017 53.47 
34 10.08.2017 15.08.2017 1.41 15.08.2017 - 14.11.2017 52.06 
35 10.11.2017 15.11.2017 1.41 15.11.2017 - 14.02.2018 50.65 
36 12.02.2018 15.02.2018 1.41 15.02.2018 - 14.05.2018 49.24 
37 11.05.2018 15.05.2018 1.41 15.05.2018 - 14.08.2018 47.83 
38 10.08.2018 15.08.2018 1.41 15.08.2018 - 14.11.2018 46.42 
39 12.11.2018 15.11.2018 1.41 15.11.2018 - 14.02.2019 45.01 
40 12.02.2019 15.02.2019 1.41 15.02.2019 - 14.05.2019 43.60 
41 10.05.2019 15.05.2019 1.41 15.05.2019 - 14.08.2019 42.19 
42 12.08.2019 15.08.2019 1.41 15.08.2019 - 14.11.2019 40.78 
43 12.11.2019 15.11.2019 1.41 15.11.2019 - 14.02.2020 39.37 
44 12.02.2020 15.02.2020 1.41 15.02.2020 - 14.05.2020 37.96 
45 12.05.2020 15.05.2020 1.41 15.05.2020 - 14.08.2020 36.55 
46 12.08.2020 15.08.2020 1.41 15.08.2020 - 14.11.2020 35.14 
47 11.11.2020 15.11.2020 1.41 15.11.2020 - 14.02.2021 33.73 
48 10.02.2021 15.02.2021 1.41 15.02.2021 - 14.05.2021 32.32 
49 12.05.2021 15.05.2021 1.41 15.05.2021 - 14.08.2021 30.91 
50 11.08.2021 15.08.2021 1.41 15.08.2021 - 14.11.2021 29.50 
51 10.11.2021 15.11.2021 1.41 15.11.2021 - 14.02.2022 28.09 
52 10.02.2022 15.02.2022 1.41 15.02.2022 - 14.05.2022 26.68 
53 11.05.2022 15.05.2022 1.41 15.05.2022 - 14.08.2022 25.27 
54 10.08.2022 15.08.2022 1.41 15.08.2022 - 14.11.2022 23.86 
55 10.11.2022 15.11.2022 1.41 15.11.2022 - 14.02.2023 22.45 
56 10.02.2023 15.02.2023 1.41 15.02.2023 - 14.05.2023 21.04 
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57 10.05.2023 15.05.2023 1.41 15.05.2023 - 14.08.2023 19.63 
58 10.08.2023 15.08.2023 1.41 15.08.2023 - 14.11.2023 18.22 
59 10.11.2023 15.11.2023 1.41 15.11.2023 - 14.02.2024 16.81 
60 12.02.2024 15.02.2024 1.41 15.02.2024 - 14.05.2024 15.40 
61 10.05.2024 15.05.2024 1.41 15.05.2024 - 14.08.2024 13.99 
62 12.08.2024 15.08.2024 1.41 15.08.2024 - 14.11.2024 12.58 
63 12.11.2024 15.11.2024 1.41 15.11.2024 - 14.02.2025 11.17 
64 12.02.2025 15.02.2025 1.41 15.02.2025 - 14.05.2025 9.76 
65 12.05.2025 15.05.2025 1.41 15.05.2025 - 14.08.2025 8.35 
66 12.08.2025 15.08.2025 1.41 15.08.2025 - 14.11.2025 6.94 
67 12.11.2025 15.11.2025 1.41 15.11.2025 - 14.02.2026 5.53 
68 11.02.2026 15.02.2026 1.41 15.02.2026 - 14.05.2026 4.12 
69 12.05.2026 15.05.2026 1.41 15.05.2026 - 14.08.2026 2.71 
70 12.08.2026 15.08.2026 1.41 15.08.2026 - 14.11.2026 1.30 
71 11.11.2026 15.11.2026 1.30  0.00 

 
Emitentul nu intenţionează efectuarea rambursării anticipate a împrumutului. 

4.9.  Data de referinţă – data la care sunt identificaţi obligatarii care vor încasa principalul de 
rambursat şi dobânda aferentă 
Datele de referinţă la care sunt identificaţi deţinătorii de obligaţiuni care vor încasa principalul 
rambursat şi dobânda aferentă sunt prezentate în tabelele de la punctele 4.7 şi 4.8. 

4.10. Indicarea randamentului obligaţiunii. Descrierea modului de calcul a randamentului 
Randamentul obligaţiunilor (dobânda plătită periodic) va fi variabil în funcţie de rata dobânzii, 
care este tot variabilă. Randamentul obligaţiunilor este calculat pentru fiecare perioadă de 
dobândă în conformitate cu următoarea formulă: 

V *(( ROBID3M+ROBOR3M)/2 + 0,95%)*( r. de zile din perioada de dobândă)/360 
Unde: VN = Valoarea nominală a obligaţiunii, corespunzătoare perioadei de calcul. 

4.11.  Modul de reprezentare a deţinătorilor de obligaţiuni, inclusiv o identificare a persoanei care 
îi reprezintă pe investitori 

Nu există prevederi privind modul de reprezentare a investitorilor. 

4.12.  Actele decizionale în baza cărora valorile mobiliare au fost sau vor fi emise 
Hotărârea Consiliului Judetean Alba nr. 103/25.05.2006 cu completările şi modificările ulterioare 

în vederea emiterii şi vânzării de obligaţiuni emise de Consiliului Judetean Alba prin oferta publică 
primară pe piaţa internă de capital. 



 
PROSPECT DE OFERTÃ PUBLICÃ DE VÂ ZARE DE OBLIGAŢIU I 

CO SILIUL JUDEŢEA  ALBA 
 

 50 

4.13. Se estimează că obligaţiunile vor fi emise în cursul lunii februarie 2009. 

4.14.  Descrierea oricăror restricţii cu privire la libera transferabilitate a valorilor mobiliare 
Nu este cazul. 

4.15.  Cu privire la ţara unde îşi are sediul emitentul sau ţara unde are loc oferta sau este 
intenţionată admiterea 
(1) Informaţii cu privire la nivelul impozitului pe venitul din valori mobiliare cu reţinere la 
sursă 
 Dobânda obţinută de investitori nu este supusă nici unui impozit la sursă. În cazul persoanelor 
juridice române, veniturile din dobânzi intră în baza de calcul a impozitului pe profit. 

 Conform legii române în vigoare, dobânzile aferente obligaţiunilor municipale deţinute de 
persoane fizice rezidente sunt scutite de impozit.  

 Persoanele juridice române sunt scutite de plata impozitului pe venitul din dobânzi, acestea fiind 
supuse impozitului prevăzut de legislaţia românească privind impozitul pe profit.  

Impozitul pe câştigurile de capital 
  
 Venitul obţinut de persoanele juridice rezidente sub formă de câştiguri de capital rezultate din 
transferul dreptului de proprietate asupra Obligaţiunilor va fi supus impozitului pe profit (impozit pe 
profitul din orice sursă) cu o rată de 16%. Nu se aplică nici o reţinere la sursă câştigurilor de capital 
obţinute de către persoanele juridice rezidente din transferul dreptului de proprietate asupra 
Obligaţiunilor. 

  De la data de 1 ianuarie 2006, venitul obţinut de persoanele fizice rezidente sub formă de 
câştiguri de capital rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra Obligaţiunilor este supus 
impozitării în România cu o cotă de 16% sau, alternativ, de 1%, în funcţie de perioada pentru care 
Obligaţiunile sunt deţinute, după cum urmează:  

(i) 16% în cazul în care dreptul de proprietate asupra Obligaţiunilor este transferat în termen de mai 
puţin de trei sute şaizeci şi cinci (365) de zile de la data achiziţionării lor (în acest caz impozitul pe 
câştigurile de capital va trebui plătit de către Deţinătorul de Obligaţiuni, care a transferat dreptul de 
proprietate asupra lor, până la data de 25 ianuarie a anului următor, neaplicându-se nici o reţinere la 
sursă); şi 

(ii) 1% în cazul în care dreptul de proprietate asupra Obligaţiunilor este transferat în termen de mai 
mult de trei sute şaizeci şi cinci (365) de zile de la data achiziţionării lor (în acest caz impozitul pe 
câştigurile de capital va fi reţinut de către broker/depozitar la data decontării tranzacţiei şi va fi plătit până 
la data de 25 a lunii următoare).  

 De la data de 1 Ianuarie 2007, brokerii/depozitarii vor avea obligaţia de a reţine un impozit 
anticipat de 1%, regularizarea fiind făcută ulterior de către autorităţile fiscale în cursul anului următor pe 
baza declaraţiei privind venitul realizat depusă de Deţinătorul de Obligaţiuni. Ratele de impozitare intrate 
în vigoare la data de 1 ianuarie 2006 (prezentate mai sus) rămân neschimbate. 

Începând cu 1 ianuarie 2009 veniturile realizate din deţinerea şi tranzacţionarea titlurilor de stat 
şi/sau a obligaţiunilor emise de către unităţile administrativ-teritoriale sunt neimpozabile. 

In conformitate cu Legea 571/2003 cu modificarile ulterioare, in vigoare din 01.01.2009: 
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• in perioada 01.01.2009-31.12.2009 inclusiv, castigurile realizate de persoanele fizice din 
transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorilor mobiliare in cazul 
societatilor inchise, sunt venituri neimpozabile 

• in cazul persoanelor juridice veniturile din tranzacţionarea titlurilor de participare pe piaţa 
autorizată şi supravegheată de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, realizate în 
perioada 1 ianuarie 2009 - 31 decembrie 2009, sunt neimpozabile 

 
(2) Indicaţii cu privire la faptul dacă Emitentul îşi asumă responsabilitatea pentru reţinerea la 
sursă şi vărsarea acestui impozit 
 Conform legii române în vigoare, dobânzile aferente obligaţiunilor municipale deţinute de 
persoane fizice rezidente sunt scutite de impozit.  
 Persoanele juridice române sunt scutite de plata impozitului pe venitul din dobânzi, acestea fiind 
supuse impozitului prevăzut de legislaţia românească privind impozitul pe profit.  

5. Termenii şi condiţiile ofertei 

5.1. Condiţiile, datele statistice specifice ofertei, calendarul ofertei şi procedura pentru 
subscriere în cadrul ofertei 

5.1.1.    Condiţiile specifice ofertei 
- Obiectul prezentei oferte publice: vânzarea unui număr de 500.000 obligaţiuni emise de 

Consiliul Judetean Alba, cu o valoare nominală la data emisiunii de 100 lei/obligaţiune; 

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

- Preţul de emisiune: 100 lei/obligaţiune; 

5.1.2. Valoarea totală a ofertei şi numărul de obligaţiuni emise 

- Valoarea totală a emisiunii:     50.000.000 lei 
- umărul de obligaţiuni emise:    500.000 obligaţiuni 

5.1.3.  Durata ofertei, inclusiv orice posibile amendamente privind prelungirea perioadei de 
derulare a ofertei 

Oferta va fi iniţiată în condiţiile art. 30 din Regulamentul CNVM 1/2006, după cel puţin 6 zile 
lucrătoare de la data publicării anunţului publicitar. Oferta se va derula timp de 5 zile lucrătoare de la 
data 16.02.2009 până la data de 20.02.2009. 

La cererea Emitentului şi cu acordul C VM, oferta poate fi închisă anticipat în momentul 
în care au fost subscrise toate obligaţiunile obiect al ofertei. 

Orice modificare a termenilor prezentei oferte publice aprobate se va face la cererea Emitentului, cu 
respectarea următoarelor condiţii: 

− Obţinerea aprobării CNVM de modificare a Prospectului; 

− Modificarea termenilor ofertei să nu conducă la condiţii mai puţin avantajoase pentru cei cărora le 
este adresată. 
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5.1.4.  Locurile de subscriere şi programul de lucru cu publicul 
Locuri de subscriere – sediile: 
 

− Intermediarului: BT Securities S.A., B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 104, Cluj-Napoca 

− BT Securities, la sucursalele şi agenţiile din tabelul următor: 
r 

crt 
 Adresa Telefon 

1 Agenţia Alba-Iulia Str.Closca nr.4ABCDEF ap.55 Jud Alba 0258/821.912 
2 Agenţia Aiud Str.Cuza Voda, nr.7/3, Aiud, Jud.Alba 0258/860.271 
3 Agenţia Arad B-dul. Revolutiei Nr. 62, Jud. Arad 0257/250.810 
4 Agenţia Bacău Str. 9 Mai nr. 24, Jud. Bacău 0234/522.981 
5 Sucursala Bucureşti Str. Ion Ionescu de la Brad nr.2B, sector 1 021/269.20.24 
6 Agenţia Câmpia Turzii Str. Aurel Vlaicu nr. 3, Jud. Cluj 0264-366.172  
7 Agenţia Craiova Str. Calea Bucureşti bl. 21A  sc. 2 Craiova Jud. Dolj 0251/415161 
8 Agenţia Constanţa Str. B-dul Tomis nr.138 (in cadrul Banca Transilvania, 

Agenţia Capitol) Jud. Constanţa 
0241/613244 
 

9 Agenţia Deva Str. Mihai Viteazu bl. 40 sc. 1 ap. 1 Parter Jud.Hunedoara 0254/215.757 
10 Agenţia Galaţi Str. Brăilei colţ cu General Alexandru Cernat Jud.Galaţi 0236/470.334 
11 Agenţia Gura Humorului Str. Stefan cel Mare, nr.10, ap.2,Jud. Suceava 0230/231.110  
12 Agenţia Iaşi Calea Chişinaului nr. 17 parter (incinta Sinta SA) 0232/233.421    
13 Agenţia Miercurea-Ciuc Str.Kosuth Lajos nr 32-34 Jud. Harghita 0266/372015 
14 Sucursala Oradea Calea Republicii, nr.13,ap.1,Jud.Bihor 0259/411.371 
15 Agenţia Satu-Mare Str. Traian nr.5 ap. 2, Jud. Satu Mare 0261/716.120 
16 Agenţia Sibiu Str.Crisanei nr.14A,Jud.Sibiu 0269/218.346 
17 Agenţia Tg. Mureş B-dul. 21 Decembre 1918, nr.31, AP. 2, Jud. Mureş 0265/265.043 
18 Agenţia Timişoara Str.Voltaire nr.1, Carusso nr.2, Jud.Timis 0256/244.561 

 

Investitorii care utilizează bănci custode române pot subscrie numai prin BT Securities , la sediul 
central din Cluj-Napoca,  bld. 21 Decembrie 1989, nr. 104, etaj 1. 

Programul de subscriere pentru ofertă este între orele 09:00 şi 16:00, în fiecare zi lucrătoare, 
şi 09:00 – 14:00 în ultima zi de subscriere. 

Subscrierile se pot efectua în baza plăţilor efectuate în contul cu codul IBA  nr. 
RO96BTRL01301202925690XX deschis pe numele BT Securities S.A., Intermediarul ofertei, la Banca 
Transilvania, prin ordin de plată, fie prin depunere de numerar. 

Investitorii care utilizează bănci custode române pot realiza subscrierile în baza unei declaraţii ale 
băncii custode române privind asumarea plăţii contravalorii obligaţiunilor şi transferul acesteia către 
contul colector al BT Securities în prima zi de la expirarea perioadei de subscriere. 

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

Formularele de subscriere vor fi disponibile din momentul începerii derulării Ofertei la 
sediul şi agentiile Intermediarului, cât şi la sediul Emitentului, în format tipărit sau electronic, şi 
vor fi ataşate în anexă la prezentul Prospect de emisiune.  
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Documente care trebuie anexate formularelor de subscriere pentru a putea fi acceptate: 
Persoane fizice rezidente care subscriu în nume propriu: 

 Buletin sau carte de identitate (original şi copie); 

 Dovada efectuării plăţii : pentru plata prin virament (copie după ordinul de plată vizat de banca 
plătitoare) sau numerar (copie chitanţă). 

 

Persoane fizice rezidente care subscriu în numele altei persoane fizice: 
 Buletin sau carte de identitate (original şi copie); 

 Dovada efectuării plăţii : pentru plata prin virament (copie după ordinul de plată vizat de banca 
plătitoare) sau numerar (copie chitanţă);  

 Procură în forma autentică (original şi copie). 

 

Persoane fizice rezidente care subscriu în numele copiilor minori: 
 Dacă minorul nu a împlinit 14 ani: certificatul de naştere al minorului, buletinul/cartea de 

identitate a părintelui/tutorelui; 

 Dacă minorul a împlinit 14 ani: buletinul/cartea de identitate a minorului, buletinul/cartea de 
identitate a părintelui/tutorelui; 

 Dovada efectuării plăţii : pentru plata prin virament (copie după ordinul de plată vizat de banca 
plătitoare) sau numerar (copie chitanţă); 

 Dovada tutelei (original şi copie). 

 

Persoane fizice rezidente ce subscriu in numele persoanelor lipsite temporar de discernământ: 
 Buletin sau carte de identitate (original şi copie); 

 Dovada efectuării plăţii : pentru plata prin virament (copie după ordinul de plată vizat de banca 
plătitoare) sau numerar (copie chitanţă); 

 Actul juridic ce instituie curatela (original şi copie). 

 

Persoane fizice nerezidente: 
 1. Care subscriu în nume propriu: 

 Paşaport (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 nerezidente care subscriu prin împuternicit: 
 Paşaport (copie pentru persoană fizică nerezidentă); 

 Buletin sau carte de identitate (original şi copie pentru împuternicit); 
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 Dovada efectuării plăţii : pentru plata prin virament (copie ordinul de plată vizat de banca 
plătitoare) sau numerar (copie chitanţă); 

 Procura/mandatul prin care împuternicitul poate efectua operaţii în numele persoanei fizice 
nerezidente (original). 

 
Persoane juridice rezidente care subscriu în nume propriu: 

 Copii după documentele de identificare (Cod unic de înregistrare); 

 Dovada efectuării plăţii : pentru plata prin virament (copie ordin de plată vizat de banca 
plătitoare); sau în numerar, în limita prevăzută de lege (copie chitanţă); 

 Împuternicire în original pentru persoană care semnează formularul de subscriere, dacă nu este 
reprezentantul legal. 

 
Persoane juridice nerezidente:  
 1. Care subscriu în nume propriu 

 Copii după datele de identificare ale persoanei juridice; 

 Dovada efectuării plăţii : pentru plata prin virament (copie ordin de plată vizat de banca plătitoare) 
sau în numerar, în limita prevăzută de lege (copie chitanţă); 

 Împuternicire în original pentru persoana care semnează formularul de subscriere dacă nu este 
reprezentantul legal; 

 Copie paşaport pentru persoana care semnează formularul de subscriere 

2. Care subscriu prin intermediul unei persoane juridice rezidente: 
 Copii după datele de identificare ale persoanei juridice nerezidente; 

 Copii după documentele de identificare (Cod unic de înregistrare) pentru persoana juridică 
rezidentă; 

 Dovada efectuării plăţii : pentru plata prin virament (copie ordinul de plată vizat de banca 
plătitoare) sau numerar (copie chitanţă); 

 Mandat/ordin din partea societăţii nerezidente pentru efectuarea subscrierii (original); 

 Împuternicire în original pentru persoana care semnează formularul de subscriere dacă nu 
este reprezentantul legal. 

 

 Investitorii care utilizează bănci custode române pot subscrie numai prin BT Securities, la sediul 
central din Cluj-Napoca, bld. 21 Decembrie 1989, nr. 104, et. 1 şi vor pune la dispoziţie documentele 
enumerate mai sus, după caz.  
 Pentru validarea subscrierii acestora, se va accepta o declaraţie din partea băncii custode române 
privind asumarea de către aceasta a transferului în contul colector al BT Securities a contravalorii 
obligaţiunilor, în prima zi lucrătoare de la expirarea perioadei de subscriere. Transferul sumelor aferente 
obligaţiunilor subscrise de către investitor va fi realizat de către banca custode în baza unei adrese primite 
din partea BT Securities privind numărul de obligaţiuni ce urmează a fi alocate. 
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5.1.5 Descrierea procedurii de alocare şi modalitatea de rambursare a fondurilor plătite în exces 

de subscriitori 
i. Modalitatea de alocare a obligaţiunilor 

Alocarea obligaţiunilor subscrise în cadrul ofertei se va efectua după ultima zi a perioadei de derulare 
a ofertei. 

- În cazul încheierii cu succes a ofertei  în cadrul căreia numărul obligaţiunilor subscrise este egal 
cu numărul obligaţiunilor oferite, toate formularele înregistrate şi plătite vor fi onorate integral. 

- În caz de suprasubscripţie alocarea obligaţiunilor participanţilor la subscriere se va face conform 
principiului "Primul venit, primul servit", în ordinea înregistrării formularelor de subscriere 
(ţinând cont de data, ora şi minutul înregistrate pe formularul de subscriere). Pentru formulare 
depuse în acelaşi moment se va lua în considerare unitatea unde s-a depus formularul de 
subscriere, prioritatea fiind dată de ordinea în care sunt listate în prezentul Prospect. 

Motive independente de Emitent sau Intermediar pot duce la întârzieri în procesarea datelor şi 
întocmirea notificării cu privire la rezultatele Ofertei. Prin urmare, nici Intermediarul şi nici Emitentul nu 
îşi asumă nici o responsabilitate în caz de întârziere a restituirii sumelor cuvenite investitorilor în caz de 
suprasubscriere a Ofertei, întârziere provocată de motive independente de voinţa acestora. 

ii. Revocarea subscrierii 
Subscrierile realizate în cadrul ofertei sunt irevocabile; în cazul în care Prospectul face obiectul 

unui amendament, subscrierile pot fi retrase în termen de maximum trei zile lucrătoare de la data 
publicării respectivului amendament.  

Revocarea subscrierii se poate face numai la acelaşi 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 revocărilor se efectuează în maxim 5 zile 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 de Intermediar Emitentului, care le va plăti prin 
mandat poştal în termen de 10 zile lucrătoare. Aceste sume nu vor fi purtătoare de dobândă. 

5.1.6. Detalii cu privire la valoarea minimă, respectiv maximă a subscrierii în cadrul ofertei 
-   Numărul minim de obligaţiuni ce pot fi subscrise:    1 obligaţiune; 

-   Numărul maxim de obligaţiuni ce pot fi subscrise:   500.000 obligaţiuni. 
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5.1.7. Metodele şi limitele de timp pentru plata valorilor mobiliare şi pentru livrarea valorilor 
mobiliare 

Subscrierile se pot efectua prin intermediul BT Securities în baza plăţilor efectuate în contul cu 
codul IBA  nr RO96BTRL01301202925690XX, deschis pe numele BT Securities S.A., Intermediarul 
ofertei, la Banca Transilvania fie prin ordin de plată, fie prin depunere de numerar. 
 Subscrierea poate fi efectuată numai dacă se prezintă dovada plăţii obligaţiunilor ce urmează a fi 
subscrise. Cu toate acestea, această cerinţă nu se aplică în cazul în care investitorii utilizează serviciile 
unei bănci custode, aceştia urmând să pună la dispoziţie o declaraţie de la banca custode română, 
referitoare la subscriere şi conţinând angajamentul de plată a contravalorii obligaţiunilor subscrise, 
respectiv transferul contravalorii obligaţiunilor în contul colector al intermediarului, în prima zi lucrătoare 
de la expirarea perioadei de subscriere. Transferul sumelor aferente obligaţiunilor subscrise de către 
investitor va fi realizat de către banca custode în baza unei adrese primite din partea BT Securities privind 
numărul de obligaţiuni ce urmează a fi alocate. 

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

Formularele de Subscriere vor fi disponibile, în format tipărit sau electronic, din momentul 
începerii derulării Ofertei, la sediul şi Agenţiile Intermediarului cât şi la sediul Emitentului.  

Subscrierea pentru obligaţiunile oferite pe piaţa primară se va face între orele 9:00 şi 16:00 în 
fiecare zi lucrătoare, pe toată perioada de subscriere a Ofertei, mai puţin ultima zi când subscrierea se 
încheie la ora 14:00. 

5.1.8. Modul şi data în care rezultatele ofertei vor fi făcute publice 
Extrasele de cont ce atestă dreptul de proprietate asupra obligaţiunilor subscrise şi alocate vor fi 

expediate deţinătorilor de obligaţiuni în termen de maximum 7 zile de la data confirmării primirii 
notificării cu privire la rezultatele ofertei emisă de CNVM. 

5.1.9. Procedura de exercitare şi transfer a drepturilor de preferinţă precum şi regimul 
drepturilor de preferinţă care nu au fost exercitate 

Nu este cazul. 

Pentru împrumuturile contractate, altele decât cele din disponibilităţile contului curent general al 
trezoreriei statului, autorităţile administraţiei publice locale îşi pot deschide conturi la societăţi comerciale 
bancare, în vederea derulării acestora. Astfel, Autoritatea locală va putea utiliza fondurile obţinute din 
vânzarea obligaţiunilor pe baza unui grafic de plată stabilit de comun acord cu Agentul de Plată. Tot 
astfel, Consiliul Judetean Alba va putea efectua plăţi intermediare ale dobânzilor şi principalului în contul 
Agentului de Plată.  

5.2. Planul de distribuţie şi de alocare 

5.2.1. Categorii de investitori potenţiali către care sunt oferite valorile mobiliare 
Oferta se desfăşoară doar pe piaţa românească de capital, neexistând tranşe rezervate pentru o 

anumită categorie de investitori. 

În cadrul Ofertei pot subscrie investitori persoane fizice şi juridice, rezidente sau nerezidente. 
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5.2.2. Modul de notificare a subscriitorilor cu privire la volumul de valori mobiliare alocat 
În caz de suprasubscriere, Intermediarul va transmite subscriitorilor extrasul de cont şi o informare 

asupra numărului de obligaţiuni alocate faţă de cele subscrise/plătite în termen de maxim 10 zile de la 
ultima zi de subscriere. Extrasul de cont şi informarea asupra numărului de obligaţiuni alocate va fi 
transmis prin fax sau prin poştă cu confirmare de primire. 

5.3. Preţul de emisiune şi valoarea nominală a obligaţiunilor 

• Preţul de emisiune:    100 lei/obligaţiune; 

• Valoarea totală a emisiunii:  50.000.000 lei; 

• Valoarea nominală:   100 lei/obligaţiune la emitere. 

5.4.    Plasarea şi distribuirea ofertei 

5.4.1.       Intermediarul ofertei  
Intermediarul ofertei este Societatea de Servicii de Investiţii Financiare BT SECURITIES S.A., 

cu sediul în Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989, nr. 104, et. 1 înregistrată la Registrul Comerţului sub 
nr. J12/3156/1994, cod unic de înregistrare 6838953; 

5.4.2. Metoda de intermediere 
Metoda de intermediere este a celei mai bune execuţii. Metoda celei mai bune execuţii constă în 

vânzarea obligaţiunilor prin intermediul societăţii de servicii de investiţii financiare care se angajează să 
distribuie către public maximul posibil din valorile mobiliare primite. 

5.4.3. umele şi adresa agenţilor de plată şi a agenţilor de depozitare din fiecare ţară 
Agentul de plată a dobânzilor şi a împrumutului este BT SECURITIES S.A. cu sediul în Cluj-Napoca, str. 
21 Decembrie 1989, nr. 104 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. 

BT  SECURITIES S.A. va plăti atât dobânzile, cât şi principalul astfel: 

- pentru persoanele fizice/juridice care au achiziţionat obligaţiuni prin subscriere la sediile BT 
Securities S.A. şi care nu au completat rubrica «cont plăţi ulterioare» indicat în formularul de 
subscriere, plata se face în numerar prin unităţile unde au fost făcute subscrierile; plafonul maxim 
de plată în numerar este cel în vigoare la data plăţii pentru persoanele juridice; 

- pentru persoanele fizice/juridice care au achiziţionat obligaţiuni prin subscriere la sediul BT 
Securities S.A. 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;  

- 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 situaţia în care 
acesta a notificat Agentul de plată (BT Securities) asupra elementelor de identificare ale 
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contului şi băncii în care doreşte sa efectueze vărsămintele, cu cel puţin 3 zile lucrătoare 
înainte de momentul începerii plăţilor; 

- în numerar la ghişeele Bancii Transilvania (BT) 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 domiciuliu/sediu nu există o unitate BT sau există 
mai multe unităţi BT, plata se va efectua prin sucursala judeţeană sau de sector a BT aferentă 
localităţii sau sectorului de domiciliu/sediu al investitorului. 

Plăţile de dobândă sau principal se efectuează la data plăţii, conform prezentului Prospect de 
ofertă publică. 

Sumele in numerar neridicate de investitori la data platii, vor fi disponibile la sediul Agentului de 
plată (BT Securities S.A.), 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 (Consiliul Judetean Alba) 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 la data platii. 

Pentru a efectua plata principalului şi a dobânzilor conform prevederilor Prospectului de ofertă, 
Emitentul va asigura existenţa, în contul Agentului de Plată - BT Securities S.A. a sumelor necesare plăţii 
dobânzilor şi a principalului, cu minimum 4 (patru) zile înainte de termenele stabilite în prezentul 
Prospect.  

In cazul in care Emitentul nu asigura la timp sumele necesare platilor de principal si dobanda, 
acesta va plati o dobanda penalizatoare egala cu dobanda curenta + 1% calculata de la data la care sumele 
devin scadente pentru investitori (data platii). 

 

5.4.4. umele şi adresa entităţilor ce s-au angajat ferm să subscrie emisiunea precum şi indicarea 
caracteristicilor principale ale acordurilor încheiate cu aceste entităţi (inclusiv data 
încheierii lor) şi a cotelor ce vor fi subscrise 

 
Dexia Kommunalkredit Bank AG, cu sediul în Tuerkenstrasse 9, 1092 Vienna, Austria, 

înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 191772v din 19.03.2005, Viena, s-a angajat ferm să 
achiziţioneze obligaţiunile emise în cadrul ofertei de către Emitent rămase nesubscrise în ultima zi a 
ofertei publice astfel încât, la finalul perioadei de subscriere, oferta sa fie subscrisă integral. 

Comisioane bancare 

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

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

În caz de revocare a subscrierii, suprasubscriere sau anulare a ofertei publice primare de vânzare 
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 aferente creditării conturilor 
subscriitorilor sunt suportate de către aceştia. 
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Deţinători de obligaţiuni vor suporta, la încasarea în numerar a dobânzilor şi a principalului, 
comisioanele bancare de ridicare de numerar. 

Comisioane de intermediere 
Comisionul cuvenit Intermediarului, pentru efectuarea tuturor operaţiunilor legate de 

intermedierea şi distribuţia ofertei publice de vânzare de obligaţiuni emise de Consiliul Judetean Alba şi 
pentru admiterea la tranzactionare pe piata reglementata administratata de BVB este următorul : 

0,2% aplicat la valoarea subscrisă (valoarea de închidere a ofertei publice). 

5.4.5. Informaţii cu privire la data semnării contractului de subscriere 
             Conform Contractului de Distribuţie în ultima zi a Ofertei, Dexia Kommunalkredit achiziţionează 
obligaţiunile emise în cadrul ofertei publice de către Emitent, astfel încât, la finalul perioadei de 
subscriere, oferta să fie subscrisă integral. 

6.      Admiterea la tranzacţionare a obligaţiunilor 

6.1.      Indicarea faptului dacă valorile mobiliare oferite sunt sau vor fi subiect ale unei cereri de 
admitere la tranzacţionare pe o piaţă reglementată 

În termen de 20 zile de la data obţinerii certificatului de înregistrare a valorilor mobiliare emis de 
către CNVM, Consiliul Judetean va depune documentele necesare admiterii la tranzactionare pe piata 
reglementata administrata de BVB a acestor obligaţiuni. 

6.2.      Pieţele reglementate sau sistemele alternative de tranzacţionare pe care, după ştiinţa 
emitentului, valori mobiliare din aceeaşi clasă sunt admise la tranzacţionare 

Pe piaţa reglementată administrată de BVB nu sunt tranzacţionate obligaţiuni de aceeaşi clasă cu 
obligaţiunile care fac obiectul prezentei oferte publice de vânzare. 

6.3.      Detalii cu privire la entităţile care au un angajament ferm de a acţiona ca intermediari pe 
piaţa secundară 

Nu este cazul. 

7.       Informaţii suplimentare 

7.1.     Consilierul financiar al Emitentului 
S.C. VMB Partners S.A., în calitate de consilier financiar, a acordat Emitentului asistenţă tehnică 

pentru structurarea împrumutului, precum şi pentru selecţia celei mai avantajoase oferte de intermediere. 
S.C. VMB Partners S.A. în calitate de consilier financiar s-a implicat în furnizarea către intermediar a 
informaţiilor necesare redactării prospectului de ofertă publică primară de vânzare. 
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7.2.   Dacă declaraţia sau un raport atribuite unui expert sunt incluse în notă se vor furniza numele 
acestei persoane, sediul profesional, calificarea ei profesională precum şi orice interes important ar 
avea în legătură cu Emitentul 

Nu este cazul. 

7.3.   Dacă informaţia a fost furnizată de o terţă persoană, se va confirma faptul că această 
informaţie a fost reprodusă cu acurateţe şi că, după cunoştinţele Emitentului, nu au fost omise 
fapte care ar face ca informaţia furnizată să fie incorectă sau să inducă în eroare. În plus, se va 
identifica sursa informaţiilor 

Datele sunt preluate de la Consiliul Judetean Alba şi şefii de servicii din cadrul Consiliului 
Judetean Alba. Verificând conţinutul acestui Prospect, Consiliul Judetean Alba, prin autoritatea sa 
executivă, Presedintele, acceptă responsabilitatea pentru conţinutul acestuia şi confirmă că nu sunt 
omisiuni sau declaraţii neadevărate referitoare la această Ofertă. 

7.4.   Agenţiile de rating care au acordat rating Emitentului sau obligaţiunilor emise de el la cererea 
acestuia sau cu implicarea Emitentului în procesul de rating 

Nu este cazul. 
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V. FIŞA DE PREZE TARE A EMITE TULUI 

1.  Persoane responsabile 

1.1.  umele şi funcţia persoanelor fizice şi denumirea şi sediul persoanelor juridice responsabile 
pentru informaţiile incluse în Prospect 
- Rareş ilaş, reprezentantul legal al BT Securities, cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 

1989,  nr. 104, etaj 1; 

- Ion Dumitrel, reprezentantul legal al Consiliului Judetean Alba, în calitate de Presedinte;  

- Valentin Adrian Miron, reprezentantul legal al VMB Partners, cu sediul în Bucureşti, str. Mircea 
Vulcănescu nr. 9, sector 1. 

1.2   Declaraţii ale persoanelor responsabile: 
- Rareş ILAŞ, reprezentantul legal al BT Securities, în calitate de intermediar al Ofertei publice 

Primare de vânzare de obligaţiuni emise de Consiliul Judetean Alba declară că, din informaţiile 
deţinute, toate documentele şi informaţiile incluse în fişa de prezentare sunt, după cunoştinţele sale, în 
conformitate cu realitatea şi nu conţin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conţinutul acesteia. 

- Ion DUMITREL, reprezentantul legal al Consiliului Judetean Alba, în calitate de presedinte în 
calitate de Emitent al ofertei publice Primare de vânzare de obligaţiuni emise de Consiliul Judetean 
Alba, declară că, din informaţiile deţinute, toate documentele şi informaţiile incluse în fişa de 
prezentare sunt, după cunoştintele sale, în conformitate cu realitatea şi nu conţin omisiuni de natură să 
afecteze semnificativ conţinutul acesteia. 

- Valentin Adrian MIRO , reprezentantul legal al VMB Partners, în calitate de consilier financiar 
al Emitentului ofertei publice Primare de vânzare de obligaţiuni emise de Consiliul Judetean Alba, 
declară că, din informaţiile deţinute, toate documentele şi informaţiile incluse în fişa de prezentare 
sunt, după cunoştintele sale, în conformitate cu realitatea şi nu conţin omisiuni de natură să afecteze 
semnificativ conţinutul acesteia. 

2.  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, 
care pot afecta capacitatea Emitentului de a-şi îndeplini obligaţiile faţă de investitori ce rezultă din 
emiterea obligaţiunilor.  

 

i.  Riscuri aferente Emitentului 

− Aderarea la Uniunea Europeană 
Integrarea României in Uniunea Europeană implică luarea în considerare şi a unor serii de riscuri 

cauzate de presiunea economică, socială şi competitivă generată de liberalizarea circulaţiei mărfurilor, 
serviciilor şi capitalurilor.  
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− Obligaţii privind raportarea şi informaţiile publice 
Conform Legii 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, sunt 

instituite în sarcina emitenţilor de valori mobiliare o serie de obligaţii de raportare către CNVM şi pieţele 
reglementate pe care se tranzacţionează respectivele valori mobiliare. Investitorii trebuie să fie trataţi în 
mod egal de către organele administraţiei publice locale în ceea ce priveşte drepturile conferite de 
deţinerea respectivelor valori mobiliare şi să li se asigure toate condiţiile şi informaţiile necesare pentru a-
şi exercita drepturile.  

− Factori legislativi 
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 anumitor responsabilităţi către autorităţile locale cu acoperirea 
parţială a resurselor necesare îndeplinirii acestora sau riscul modificării legislaţiei privind taxele şi 
impozitele ce se fac venit la bugetul local. Din perspectiva, României ca membră a Uniunii Europene pot 
interveni totuşi o serie de modificări, completări ale legislaţiei în vigoare, ce vor impune Emitentului o 
adaptare rapidă şi eficientă la noile cerinţe. În prezent, Emitentul consideră că respectă toate prevederile 
legale aplicabile şi că orice potentială încălcare nu ar putea avea nici un efect negativ important asupra 
activităţilor, rezultatelor operaţiilor sau situaţiei sale financiare.  

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

− Calamităţi naturale 
Risc generat de factori naturali: 
        Se prevede că riscurile generate de factori naturali sunt minore şi nu vor influenţa negativ capacitatea 
Emitentului de a face faţă cu succes rambursării capitalului şi plăţii dobânzilor şi comisioanelor. Nici una 
dintre aceste categorii de risc nu se prevede a influenţa semnificativ obiectivele de investiţii. 

Risc de inundaţii 
       Risc redus, nu se prevede a afecta proiectele de investiţii, zona este bine intreţinută din punctul de 
vedere al evacuării apelor pluviale. 

Risc de secetă: 
Efectele pe care o eventuală secetă le poate provoca asupra Emitentului sunt considerate a fi 

nesemnificative deoarece economia locală nu se bazează pe agricultură.  

− Riscuri economice 
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. Modificările demografice preconizate sunt nerelevante pentru perioada de timp 
până la maturitatea obligaţiunilor. Emitenţii, autorităţi publice locale, sunt într-un stadiu incipient de 
analiză şi ratificare de către agenţii de rating româneşti sau străine. Riscul ca aceşti agenţi economici să 
intre în incapacitate de plată este destul de redus. 
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− Riscurile valutare, monetare şi privitoare la cursul de schimb 
Valoarea investiţiei va fi influenţată de rata de schimb valutar a leului faţă de orice valută 

convertibilă. Trebuie avut în vedere că moneda românească a cunoscut fluctuaţii importante în raport cu 
EURO şi alte valute, şi este de aşteptat ca această situaţie sp continue până la adoptarea de către România 
a monedei unice europene. Investitorii în obligaţiunile emise de Consiliul Judeţean Alba sunt protejaţi de 
fluctuaţiile ratei dobânzii prin metoda de calcul folosită în calcularea ratei dobânzii obligaţiunilor emise. 

Creşterea semnificativă a fluxurilor de capital şi a intrărilor din transferuri curente private rezidenţi-
nerezidenţi a determinat accentuarea surplusului existent pe piaţa valutară, ceea ce a dus la modificări 
importante (variaţii puternice) ale cursului de schimb. 

− Riscuri specifice proiectelor de investiţii 
Proiectele de investiţii vor fi dezvoltate pe zone stabilizate, cu riscuri naturale minime. 

 
ii. Riscuri Aferente Obligaţiunilor  

− Executarea silită a obligaţiilor de plată a principalului şi a dobânzilor 
Acordul de garantare reprezintă modalitatea de garantare a rambursării principalului şi a dobânzilor 

aferente Obligaţiunilor, prin cesionarea veniturilor aferente bugetelor pe anii 2009– 2026, acestea fiind 
afectate plăţii cu prioritate a principalului şi a dobânzilor faţă de orice revendicări ale unor ulterioare terţe 
părţi. 

− Riscul de credit al Consiliului Judetean Alba nu este evaluat de o agenţie de rating 
La data redactării prezentului Prospect, nici o agenţie de rating naţională sau internaţională nu 

analizează riscul de credit al Consiliului Judetean Alba, astfel încât potenţialii investitori nu se pot baza 
pe o evaluare profesională şi independentă a capacitaţii Emitentului de a rambursa principalul şi de a plăti 
dobânzile aferente Obligaţiunilor. De asemenea, nici Obligaţiunile nu sunt evaluate de nici o agenţie de 
rating naţională sau internaţională. 

− Risc datorat fiscalităţii 
Modificarea fiscalităţii este un risc specific economiilor în tranziţie. Printr-o eventuală creştere a 

fiscalităţii pot fi afectate veniturile pe care investitorii le-au estimat a le obţine prin investiţia în 
obligaţiuni. Pe de altă parte, printr-o reducere semnificativă a fiscalităţii pot fi afectate veniturile 
administraţiei şi implicit capacitatea acesteia de a returna ratele şi dobânzile aferente împrumutului 
obligatar. 

− Lichiditatea şi volatilitatea obligaţiunilor 
Acest gen de risc poate apărea la investitorii care nu intenţionează să păstreze Obligaţiunile până la 

maturitatea acestora. Deşi Emitentul se obligă prin prezentul Prospect să depună o cerere de admitere a 
Obligaţiunilor la tranzactionarea pe piata reglementata administrata de BVB, nu există garanţia că se va 
dezvolta şi/sau menţine o piaţă lichidă şi atractivă pentru Obligaţiuni, ceea ce poate avea un impact 
negativ asupra preţului care poate fi obţinut prin vânzarea Obligaţiunilor.  
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3. Informaţii despre Emitent  
 

3.1. Date de identificare 
Consiliul Judetean cu sediul în Municipiul Alba, Piaţa I.I.C.Brătianu nr.1, cod poştal 510118,  

telefon 0258-813380, fax 0258-813325, Judeţul Alba, cod fiscal 4562583, este reprezentat de domnul 
Ion Dumitrel, în calitate de preşedinte. 

 

3.2. Informaţii generale 
 

Istoric 
O istorie bogată şi o poziţie centrală 
 
Repere istorice: Datorita situarii geografice a acestuia (cursuri numeroase de apa, relief variat, cu 

lunci manoase si paduri intinse), teritoriul judetului Alba a constituit un cadru extrem de favorabil 
aparitiei si dezvoltarii comunitatilor umane. Astfel, printre cele mai importante descoperiri arheologice si 
evenimente istorice consemnate de documente, care puncteaza istoria asezarilor acestui judet, amintim: 

· repere si relicve din epoca paleolitica (Sohodol); din neolitic: Cultura Cris (Alba Iulia) si Cultura 
Petresti (Pianu de Jos, Rahau, Limba, Mihalt, Noslac, Daia Romana si Ghirbom); Cultura Cotofeni – faza 
de tranzitie de la neolitic la epoca bronzului: Cetate, Cilnic, Capud, Sebes, Livezile, Straja, Pianu de Jos, 
Pianu de Sus, Blandiana, Piatra Craivii; epoca bronzului: Alba Iulia, Cetea, Ighiel, Rimet, Talna, Bucium, 
Ceru Bacainti, Rosia de Secas, etc., epoca fierului: Biia, Blaj, Alba Iulia, Sebes, Craciunelu de Jos, etc., 
alaturi de tracii autohtoni, fiind prezenti pe teritoriul judetului si scitii si apoi celtii; 

· din perioada primului stat centralizat si independent din vremea lui Burebista si apoi Decebal, 
amintim; cetatile fortificate dacice de la Capilna, Piatra Craivii, Cugir si Cetatea de Balta; 

· din perioada cureririi romane, importantele centre de la Apulum (Alba Iulia), Apulon (Piatra 
Craivii) cu colonia Aurelia Apulensis si colonia Nova Apulensis, Ampelum (Zlatna), Alburnus Maior 
(Rosia Montana), Brucla (Aiud), etc.; 

· importante descoperiri arheologice din secolele III – IV e.n. – Alba Iulia, Obreja, Cricau, Aiud, 
Ciumbrud, Rahau, Ungurei, Sebes; din secolele V – VI e.n. – Alba Iulia, Sebes, Cilnic; din secolele VII- 
IX e.n. – Noslac, Alba Iulia, Pianu de Jos, Aiud, Blandiana, Berghin, Cricau, Cugir, Ghirbom, Sebes, 
Turdas, Spalnaca, Teius, Laz, Sinmiclaus, etc; 

· secolul X e.n. – voivodatul de la Balgrad, condus de Gyla; 
· secolul XII e.n. in jurul centrului Albei Iulia se formeaza comitatul Alba (1177); 
· anul 1546, Alba Iulia devine capitala principatului autonom Transilvania (dupa batalia de la 

Mohacs – 1526); 
· anul 1600, la Alba Iulia are loc prima mare unire a celor trei state romane (Transilvania, 

Moldova si Tara Romaneasca), sub marele voievod unificator Mihai Viteazul, Alba Iulia devenind astfel 
prima capitala a tarilor romane unite; 

· anul 1784, marea rascoala a lui Horia, Closca si Crisan; 
· secolele XVII – XVIII e.n. perioada culturala deosebita: 1648 – Noul Testament de la Balgrad, 

Scoala ardeleana cu Samuel Micu, Gheorghe Sincai si Petru Maior; centrele culturale ale epocii feudale: 
Alba Iulia si Blaj; din epoca au ramas cetatile de piatra de la Cilnic, Sasciori, Coltesti, Vurpar, Girbova, si 
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fortificatiile de la Sebes, Aiud, Alba Iulia (cetatea bastionara de tip Vauban, construita intre anii 1715 – 
1738, de catre imparatul Austriei, Carol al VI - lea, prin munca a mii de iobagi romani), precum si un 
numar insemnat de monumente si lacase de cult, etc; 

· revolutia din anii 1848 – 1849, mai 1848 – marea adunare de pe Cimpul Libertatii de la Blaj, 
activitatea insemnata a lui Avram Iancu, marele tribun al motilor din "Tara de Piatra"; 

· anul 1918, 1 Decembrie, are loc Marea Adunare Nationala de la Alba Iulia care consfinteste 
definitiv prin votul unanim al celor 1228 mandatari ai populatiei din Transilvania unirea acesteia cu 
Romania; 

· anul 1968, se constituie prin reforma administrativa judetul Alba, cu resedinta la Alba Iulia; 
· anul 1991, ia fiinta Universitatea "1 Decembrie 1918" din Municipiul Alba Iulia. 
 

 
Date geografice 

Judetul Alba este situat in partea centrala a Romaniei, in zona de contact a Podisului 
Transilvaniei cu Muntii Apuseni si Carpatii Meridionali, pe cursul mijlociu al riului Mures, care 
traverseaza judetul de la nord – est (in zona Ocna Mures), la sud – vest (in zona Sibot). 

Suprafata judetului este de 6231 kmp, reprezentind 2,6% din suprafata tarii si este al 16 – lea 
judet ca marime, incadrindu-se din acest punct de vedere in categoria judetelor de marime mijlocie. 

Vecini: Judetul Alba se invecineaza la nord cu judetul Cluj, in nord – vest cu judetele Bihor si 
Arad, in sud – vest cu judetul Hunedoara, in sud cu judetul Vilcea, in sud – est cu judetul Sibiu si in 
nord – est cu judetul Mures. 

Relieful: In judetul Alba predomina formele inalte de relief, astfel, muntii ocupa cca. 52% din 
suprafata, zonele de podis si dealuri 26%, iar zonele de cimpie, inclusiv luncile riurilor 22%. Zona 
montana este dominata de extremitatea estica a Muntilor Metaliferi, de culmile masivului Trascaului, de 
versantii sudici ai Muntilor Bihariei, precum si de Muntii Surianu. Zona de podis si deal este data de 
Podisul Secaselor, Podisul Tirnavelor, si de depresiunile montane Zlatna, Abrud si Cimpeni, iar zona 
joasa de cimpie este dominata de Depresiunea Alba Iulia – Turda si partial de Culoarul depresionar al 
Orastiei. 

Clima este temperat – continentala, specifica tarii noastre, diferentiata in functie de altitudine, cu 
temperaturi medii anuale de 2 grade C in zonele montane si 9,5 grade C in Lunca Muresului. 

           Cursurile de apa: Hidrografia judetului Alba este dominata de cursul mijlociu al Muresului, care 
colecteaza toate riurile din teritoriul sau. Principalii afluenti ai Muresului in judetul Alba pe partea 
dreapta sunt : Ariesul, Aiudul, Geoagiul, Valea Teiusului, Valea Galzii, Cricaul, Ampoiul, Vintul, etc., 
iar pe partea stinga Muresul primeste : Tirnava (Mare si Mica), Secasul Sebesului, Sebesul, Pianul, 
Cugirul si altele. In zona Muntilor Apuseni avem riul Aries cu cei doi afluenti ai sai: Ariesul Mare si 
Ariesul Mic. 

             Resursele naturale: Intre resursele naturale cele mai importante care se afla pe teritoriul judetului 
in zacamint sau se exploateaza sunt: complexele metalifere neferoase (aur, argint, cupru, plumb, zinc, 
pirita, mercur, etc.), sare, bentonita, calcar, mangan, ozocherita, gresie, tufuri vulcanice, marne, argile, 
marmura, piatra pentru constructii, nisipuri si pietrisuri, lemnul, gazele naturale, etc. 

Dupa modul de folosinta, suprafata judetului Alba, care este de 624157 ha, se imparte astfel : 

• suprafata agricola este de 327934 ha (52,5% din suprafata judetului). Din aceasta:  
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- suprafata arabila este de 132498 hectare (40,4%) 

- pasuni  si fanete 116851 hectare (35,6%) 

- vii si pepiniere viticole 3239 hectare ( 0,98%) 

- livezi si pepiniere pomicole 1220 hectare ( 0,37%) 

• paduri 229700 hectare ( 36,8%)  

• ape si balti 6370 hectare ( 1,0%)  

• alte suprafete 58387 hectare ( 9,4%)  

 

Date demografice  
Populatia judetului Alba la data de 1 ianuarie 2007, numara 376747 locuitori, din care 219334 

locuitori ( 58,2%) in mediul urban si 157413 locuitori ( 41,8%) in mediul rural, densitatea populatiei pe 
kilometru patrat fiind de 60,4 locuitori. Din acest punct de vedere ponderea judetului Alba este de 1,8% 
pe tara. Populatia municipiului Alba Iulia, care este resedinta de judet este la aceasi data de 66642 
locuitori. 

Organizarea administrativa: Suprafata administrativa a judetului Alba cuprinde un numar de 11 
orase, din care 4 municipii – Alba Iulia (resedinta de judet), Aiud, Blaj si Sebes si 7 orase: Abrud, 
Cimpeni, Cugir, Ocna Mures, Zlatna, Teius si Baia de Aries. In judet mai sunt inca 67 unitati 
administrativ – teritoriale, respectiv, comune si 656 de sate. 

 

Industrie 
Economia judeţului Alba este predominant orientată spre sectorul serviciilor şi al industriei, in 

special industria uşoară.  
Analiza industriei prelucrătoare pe principalele ramuri de activitate evidenţiază o structura cvasi-

majoritară a industriei de prelucrare a lemnului (42.3 %), urmată de industria alimentară şi a băuturilor 
(16.8 %), industria chimică (8.9 %) şi industria pielăriei şi a incălţămintei (7.3 %). Aceste date subliniază 
caracterul pregnant dependent de exploatarea şi valorificarea resurselor naturale aferent industriei 
judeţului Alba. 
 
Comerţ 

Exporturile judeţului Alba se axează in special pe produse ale industriei uşoare. Astfel principalele 
exporturi sunt din urmatoarele industrii: industria de prelucrarea a lemnului, industria pielăriei şi 
incălţămintei, industria confecţiilor textile, de blănuri şi piele, producţia de mobilier şi industria chimică. 

Analizand structura exporturilor pe principalele grupe de mărfuri se remarcă o pondere mai mare a 
următoarelor grupe: lemn şi articole din lemn (35.6%), textile şi articole din textile (13.5%), maşini, 
aparate şi echipamente electrice (12.9%), incălţăminte, polarii, umbrele (12.0 %), mărfuri şi produse 
diverse, inclusiv mobilier (8.0%), produse ale industriei chimice (4.4%), articole din ipsos, ciment, 
ceramică (3.9%), piei crude, tăbăcite şi produse din piele (3.0%). 

Referitor la structura importurilor, cele mai mari ponderi in total sunt deţinute de grupele: textile 
şi articole din textile (18.8%), maşini aparate şi echipamente electrice (16.4%), animale vii şi produse de 
origine animală (11.7%), lemn şi articole din lemn (8.1%), metale comune şi articole din metal (7.8%), 
piei crude, tăbăcite şi produse din piele (6.0%), mijloace de transport (5.3%), pastă din lemn (5.2%), 
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produse ale industriei chimice (5.1%), incălţăminte, polarii, umbrele (5.0%), materiale plastice şi articole 
din materiale plastice şi cauciuc (3.3%). 

 
Investiţii străine 

Zonele de Vest şi cea de Centru ale ţării, implicit judeţul Alba, au fost avantajate de poziţia lor 
mai apropiată de pieţele vestice şi de dependenţa lor mai redusă de sectorul primar. Pană acum, ele au 
beneficiat mai mult de investiţii străine directe. In ultimii ani volumul investiţiilor străine a inregistrat o 
tendinţă de creştere in judeţ.  
 
Turism 

Conform bazei de date a Secretariatului de Stat pentru Turism,Direcţia Autorizare şi Control, 
reprezentantul zonal pentru Alba, Hunedoara şi Sibiu, din cadrul Ministerului pentru intreprinderi Mici şi 
Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale (MIMMCTPL), judeţul Alba deţine 173 de structuri de 
primire turistică cu funcţiuni de cazare. Conform certificatelor de clasificare turistică eliberate, in judeţul 
Alba există 146 de pensiuni (11 nu funcţionează), 8 hoteluri (unul inchis), 4 vile, 2 moteluri, 8 cabane, 4 
unităţi cu camere de inchiriat şi un hostel. 
 

 
Institutii subordonate Consiliului Judetean Alba 
 

Biblioteca Judeteana „Lucian Blaga” este o institutie culturala organizata pe principiul teritorial si 
functioneaza In subordinea Consiliului Judetean Alba, sub Indrumarea de specialitate a Ministerului 
Culturii si a Directiei Judetene pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural Alba. In aceasta calitate ea 
colectioneaza, organizeaza, conserva si pune la dispozitia beneficiarilor carti, periodice si alte documente 
grafice si audio-vizuale. 
Centrul de Cultură ”Augustin Bena” este o institutie publică de cultură înfiinţată cu scopul de a oferi 
produse şi servicii culturale ca elemente ale dezvoltării ţi regenerării sociale a comunităţilor, având ca 
obiective principale promovarea valorilor culturale naţionale şi universale, formarea continuă în domeniul 
artelor şi meşteşugurilor, cercetarea, conservarea, promovarea şi valorificarea tradiţiei şi creaţiei populare 
româneşti şi ale etniilor 
 
Muzeul ational al Unirii Alba Iulia este o institutie de cultura, avand ca obiective colectionarea de 
bunuri culturale, in vederea constituirii si completarii patrimoniului muzeal, conservarea, restaurarea si 
depozitarea patrimoniului detinut, valorificarea patrimoniului cultural aflat in administrare. Acesta se 
numara printre cele mai importante institutii muzeale din Romania, atat din punctul de vedere al 
patrimoniului sau, cat si al prestigiului stiintific. 
 
 
Teatrul de papusi “Prichindel” Alba Iulia este institutia publica judeteana de spectacole de repertoriu, 
cu personalitate juridica, finantata din venituri proprii si din subventii de la bugetul general al judetului 
Alba. Are ca obiect principal promovarea valorilor cultural artistice, autohtone si universale, pe plan 
national si international. Pentru realizarea acestui obiectiv, teatrul "Prichindel" asigura producerea de 
spectacole de teatru pentru copii si tineret, folosind cu predilectie arta animatiei si alte modalitati de 
expresie. 
 



 
PROSPECT DE OFERTÃ PUBLICÃ DE VÂ ZARE DE OBLIGAŢIU I 

CO SILIUL JUDEŢEA  ALBA 
 

 69 

Directia Generala de Asistena Sociala si Protectia Copilului Alba este institutia publica cu 
personalitate juridica, înfiintata în subordinea consiliului judetean care realizeaza la nivel judetean, 
masurile de asistena sociala în domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor 
vârstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate în nevoie. 
 
Directia judeteana de dezinsectie si ecologizare mediu Alba are ca obiect de activitate: combaterea 
bolilor, daunatorilor si buruienilor din culturile agricole, tratamentul chimic al semintelor destinate 
insamantarilor, dezinfectia, dezinsectia, deratizarea si igienizarea depozitelor de cereale si a produselor 
agricole depozitate, precum si a curtilor si cladirilor populatiei, agentilor economici si institutiilor, 
fertilizarea si amendarea pasunilor si finetelor comunale si din proprietatea privata. 
 
Directia Publica Comunitara pentru Evidenta Persoanelor Alba are urmatoarele atributii principale: 
gestioneaza Registrul de evidenta a persoanelor a judetului Alba, furnizeaza date necesare pentru 
actualizarea Registrului permanent de evidenta a populatiei, controleaza modul de gestionare si de 
intocmire a registrelor de stare civila si a listelor electorale permanente, asigura emiterea certificatelor de 
stare civila, a cartilor de identitate si a cartilor de alegator, monitorizeaza si controleaza modul de 
respectare a prevederilor legale in domeniul asigurarii protectiei datelor referitoare la persoana. 
 
S.C. "APA-CTTA" SA Alba este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate 
comerciala pe actiuni deschisa. Obiectul de activitate al societatii comerciale se compune din: captare, 
tratare, transport, acumulare, distributie a apei potabile si industriale (apa bruta), exploatarea si 
intretinerea retelelor de aductiune si distributie a apei potabile, a rezervoarelor de acumulare, a 
conductelor de alimentare aferente acestora si a statiilor de pompare si repompare a apei potabile si 
industriale, administrarea si intretinerea terenurilor aferente zonei de restrictie severa. Consiliul judetean 
Alba detine 67% din capitalul societatii, iar Consiliul local al municipiului Alba Iulia 30% din capital. 
 
S.C. "Drumuri si Poduri Locale Alba" SA este persoana juridica romana, avand forma juridica de 
societate comerciala pe actiuni . Domeniul de activitate este : executarea lucrarilor specifice de drumuri si 
poduri, producerea si comercializarea de bunuri, prestarea de servicii, realizarea de constructii. In cadrul 
domeniului de activitate, obiectul principal este constructia, intretinerea, repararea, modernizarea si 
exploatarea drumurilor si podurilor. 
 
S.C. Parcul Industrial Cugir SA Alba este persoana juridica romana, avand forma juridical de societate 
comerciala pe actiuni, Consiliul judetean Alba fiind actionar unic. Obiectul de activitate al societatii 
comerciale il constituie administrarea Parcului industrial Cugir. 
 
Cultură, învăţământ, religie 

Vestigii Istorice      
• Cetatea Alba Iulia-prima cetate medievala (sec. IX-X), construita de voievodul Gyla. 

Cetatea Alba Caroli;  

• na este cea mai mare si ultima fortificatie de acest fel din Transilvania, construita între 1716-
1738;       

• Ruinele Cetatii Dacice-Capalna (sec. II î.Hr.-106 d.Hr.), pe Dealul Cetate (la 610 m altitudine), 
inclusa de Burebista în sistemul de aparare al Sarmizegetusei Regia;      
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• Ruinele Cetatii Dacice-Craiva (sec. II î.Hr.-I d.Hr.), centrul tribului dac al apulilor, (anticul 
Apoulon), despre care a scris Ptolemeu în 'Geografia' sa;       

• Vestigiile asezarii romane de la Brucla-Aiud (sec. II-III d.Hr.), astazi doar ruine;       

• Cetate-Aiud (sec. XIII-XV), face parte dintre cele mai vechi fortificatii urbane din 
Transilvania;       

• Cetate-Cetatea de Balta (sec. I î.Hr.-I d.Hr.), astazi doar ruine;       

• Cetate-Tauti (1276);       

• Cetatea Uioara-Teleky (sec. XIII), astazi doar ruine;       

• Asezarea romana Ampelum-Zlatna;       

• Ocnele de sare romane-Ocna Mures.       

• Palatul Voievodal-Alba Iulia (sec. XIII-XVIII), cladire impresionanta, datand de aproape 5 
secole, refacuta de Isabela si Ioan Sigismund, (la mijlocul sec. XVI), fosta resedinta a lui Mihai 
Viteazul (1599-1600);       

• Castelul Martinuzzi-Vintu de Jos (1550), construit de Gh. Martinuzzi, episcop de Oradea si 
guvernator al Transilvaniei. Are o rezonanta sumbra, pentru ca aici a fost asasinat guvernatorul 
din ordinul generalului Castaldo (1551) si a stat închis, iar apoi ucis, domnul Moldovei, Aron 
Tiranul (1595-1597);       

• Castelul Bethlen-Blaj (sec. XV.), in prezent gazduieste Muzeul orasenesc;       

• Castelul 'Bethlen'-Cetatea de Balta (1570-1580);       

• Castelul Teleky-Ocna Mures (1742);       

• Castelul Bethlen-Sanmiclaus (1668-1683), construit în stil renascentist tarziu.  

 

Edificii Religioase      
• Catedrala Romano Catolica-Alba Iulia (1246-1300), cel mai valoros monument de arhitectura 

medievala din Transilvania, de aceeasi varsta cu celebra Notre Dame, avand un stil romanic 
tarziu. Iancu de Hunedoara a restaurat-o si a facut din ea necropola familiei sale;      

• Biserica Evanghelica-Sebes (sec. XIII-XIV), o simbioza a stilului romanic si gotic, reprezinta 
(prin vechimea si frumusetea sa), un valoros monument. Partea veche exista din timpul invaziei 
tatare din 1241;    

• Biserica Romano Catolica-Abrud (1270);       

• Biserica reformata-Aiud (sec. XV);       

• Catedrala ortodoxa a reîntregirii-Alba Iulia (1921-1922), o împletire de stiluri vechi  
romanesti;       

• Catedrala greco catolica-Blaj (1738-1745);       

• Biserica reformata-Cetatea de Balta (sec. XIII);       

• Biserica 'Sf. Gheorghe'-Lupsa (1421), ctitorie a cneazului Vladislav;      
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• Biserica romanica-Santimbru (sec. XIII), refacuta de Iancu de Hunedoara în amintirea bataliei de 
aici;     

• Biserica reformata-Teius (sec. XIII);       

• Biserica romano catolica-Teius (1448);       

• Biserica ortodoxa-Zlatna (1424);       

• Manastirea minorita-Aiud (1724-1736);      

• Manastirea Ramet-Ramet (1240), la 18 km de Teius.  

 

Edificii Culturale      
• Biblioteca Batthyaneum-Alba Iulia (1792, iar cladirea din 1784), înfiintata de episcopul 

Batthyani si dispune de peste 55.000 carti, 19.000 documente, 1230 manuscrise, 500 incunabule 
si este între cele mai valoroase din Romania. Printre manuscrisele de aici exista si o parte a 
valorosului 'Codex aureus' (sec. VIII), pe foi de pergament;      

• Muzeul de stiinte naturale-Aiud (1794), al doilea de acest fel, ca valoare, din Romania, în cele 5 
sali fiind expuse peste 3000 de insecte, fluturi, pasari;      

• Muzeul Unirii-Alba Iulia, printre cele mai vechi din tara (1887) ce functioneaza în cladirea 
'Babilon' (1851), unde sunt reunite peste 18.000 obiecte (arheologie, istorie, etnografie), o 
colectie numismatica, o colectie epigrafica si o biblioteca bine dotata (peste 55.000 volume). De 
cladirea 'Babilon' apartine si scoala Unirii (1908), unde s-a proclamat unirea Transilvaniei cu 
Romania (prin hotararea solemna a Marii Adunari Nationale de la Alba Iulia, la 1 Decembrie 
1918);       

• Muzeul memorial 'Avram Iancu'-Avram Iancu, in locul unde s-a nascut, în 1824, Avram Iancu, 
revolutionarul pasoptist, 'Craiul muntilor'. Casa adaposteste documente si proclamatii alcatuite de 
el, obiecte personale ale acestuia, arme din timpul Revolutiei de la 1848-1849;   

• Casa memoriala 'Horea'-Horea, in locul unde s-a nascut în 1730 Vasile Nicola-Ursu, zis 
Horea;       

• Casa memoriala 'Blaga'-Lancram (la 4 km de Sebea), în locul natal si de veci al filosofului si 
scriitorului Lucian Blaga (1895-1961).  

 
Monumente si Statui      

• Monumentul Horea, Closca si Crisan-Alba Iulia, în memoria conducatorilor rascoalei de la 1784 
care s-au jertfit pentru instaurarea unor oranduieli mai drepte pentru poporul asuprit;       

• Monumentul de la Miraslau-Miraslau, dedicat ostenilor lui Mihai Viteazul care si-au dat viata în 
lupta de aici, la 8 septembrie 1600, fiind înfranti de armata generalului Basta;       

• Monumentul de pe Campia Libertatii-Blaj, ridicat în amintirea Revolutiei din 1848;  
Monumentul pe locul unde au fost franti cu roata Horea si Closca, 'Dealul Furcilor'-Alba 
Iulia;       

• Statuia ecvestra a lui Mihai Viteazul-Alba Iulia (în fata Muzeului Unirii);       
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• Statuia ecvestra a lui Avram Iancu-Campeni;       

• Statuia poetului Lucian Blaga-Lancram.  
Etnografie 
'Tara Motilor' din acest judet este un focar de arta si obiceiuri populare, distingandu-se 
localitatile: Avram Iancu (traditionala vatra a tulnicului folosit de femei, unde fiinteaza o vestita 
echipa de tulnicarese); Bucium (cel mai bogat si mai interesant port popular romanesc din 
aceasta parte a tarii); Capalna (obiceiuri legate de existenta oierilor); Laz (scoala populara de 
arte: tesaturi, cusaturi, pictura pe sticla); Sasciori (ceramica rosie smaltuita si nesmaltuita); 
sugag (scoala populara de arta: cioplitul lemnului); Vidra (asezare tipic moteasca, cu mesteri 
tulnicari si ciubarasi). 

 
Administraţia Publică Locală 

Organizarea administrativă a teritoriului României 
Teritoriul Romaniei este organizat din punct de vedere administrativ în comune, oraşe şi judeţe. 

Autorităţile administraţiei publice locale sunt consiliul judeţean, consiliul local, primarul. La nivelul 
fiecărei comune şi oraş funcţionează un consiliu local şi un primar ca autoritaţi administrative autonome, 
în timp ce la nivel de judeţ funcţionează un consiliu judeţean ca autoritate a administraţiei publice pentru 
coordonarea activităţii consiliilor locale în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean. 
Membrii consiliului local, ai consiliului judeţean şi primarul sunt aleşi prin vot direct, universal şi liber 
exprimat. Guvernul numeşte câte un prefect în fiecare judeţ. Prefectul este reprezentantul Guvernului pe 
plan local şi conduce serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale 
administraţiei publice centrale la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale. 

Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice locale din comune şi oraşe şi autorităţile 
administraţiei publice de la nivel judeţean se bazează pe principiile autonomiei, legalităţii, 
responsabilităţii, cooperării şi solidarităţii în rezolvarea problemelor întregului judeţ. În relaţiile dintre 
autorităţile administraţiei publice locale şi consiliul judeţean, pe de o parte, precum şi între Municipiul şi 
primar, pe de altă parte, nu există raporturi de subordonare. Autorităţile administraţiei publice centrale nu 
pot stabili sau impune nici un fel de responsabilităţi autorităţilor administraţiei publice locale în procesul 
de descentralizare a unor servicii publice ori al creării de noi servicii publice, fără asigurarea mijloacelor 
financiare corespunzătoare pentru realizarea respectivelor responsabilităţi. 

Consiliile locale şi consiliile judeţene pot hotărî asupra participării cu capital sau cu bunuri, în 
numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, la constituirea de societăţi comerciale 
sau la înfiinţarea unor servicii de interes public local ori judeţean, după caz, în condiţiile legii. 

Cadrul legal – administraţia publică locală 
Cele mai importante reglementări cu privire la administraţia publică locală sunt: Legea 215/2001 a 

administraţiei publice locale republicată.  

Informaţii referitoare la structura administrativă a emitentului 
a) Organele administraţiei publice locale  

Potrivit legii, unităţile administrativ teritoriale sunt coordonate de autoritatea executivă - 
presedintele şi autoritatea deliberativă – consiliul judetean. 
Autoritatea executivă  
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 Ion Dumitrel este presedintele Consiliului Judetean Alba, candidat din partea Partidului Democrat-
Liberal din România, s-a născut la 20 martie 1958, în localitatea Brabova, Jud Dolj. A urmat cursurile 
Facultăţii de Mecanica TCM.  

 Vicepresedintii Consiliului Judetean Alba sunt: Sorin-Ioan Bumb 42 ani, absolvent al Facultatii de 
Drept A.I.S.T.E.D.A., membru PD-L şi Alin-Florin Cucui, 32 ani absolvent al Facultăţii de Stiinte 
Economice din cadrul Universităţii  Transilvania Brasov, membru PD-L. 

 
Autoritatea deliberativă este reprezentată de Consiliul Judetean Alba. 

b) Modalitatea de adoptare a deciziilor 
Condiţiile pentru valabilitatea deliberărilor Consiliului Judetean şi modul de exercitare a dreptului de vot 
sunt stabilite de Legea 215/2001 a administraţiei publice locale republicată. 
c) Componenţa organelor administraţiei publice locale şi competenţa profesională a membrilor 
Consiliului Judetean 
 
Consiliul Judetan Alba care are următoarea componenţă: 

 
r. 

Crt. 
umele şi 

prenumele 
Data            

naşterii si 
domiciliul 

Locul de  muncă Profesia Telefon 
 

Grupar
e 

politică

Ocupaţia 

1 Andronescu Elvira 
Rodica 

17.03.1954 
Alba Iulia, 

Str.N,Grigorescu 
nr,1A 

Inspectoratul Scolar 
Judetean Alba 

Profesor 0258/811650 
0744783405 
0728883049 

PD-L Inspector  
Scolar de 

Specialitate 

2 Bendea Dumitru Adrian 26.10.1960 
Abrud, 

Str.M.Kogalniceanu 
nr.2 

SC ADY International 
Transport SRL 

Inginer 0258/780598 
0744620978 
0724738888 

PD-L Administrator 
/Director 

3 Besoiu Ioan 16.02.1960 
Sebes, Piata Dacia 

nr.1 

S.C. SUPERPAN “B” 
SRL Sebes 

Inginer 0258/731926 
0746156797 

 

PD-L Director 

4 Bumb Ioan Sorin 18.07.1966 
Alba Iulia, 

Calea Motilor nr.99, 
Bl M2C, ap.12 

Consiliul Judetean  Alba Inginer 0747773727 
0744693588 

PD-L Vicepreşedinte

5 Chirion Tinca Mihnea 
Nicolae 

17.07.1979 
Alba Iulia, 

Calea Motilor nr.21 

SC Jidvei SRL 
 Filiala Alba 

Jurist 
 

0745876352 PD-L Consilier juridic

6 Cretu Simion 29.10.1958 
Alba Iulia, 

Str. Tulnicului nr.3, 
bl. C1C, ap.6 

ADR “Centru” Alba Inginer, jurist 0744648031 PNL Director 
General 

ADR”Centru”

7 Cristea Petru Vasile 24,08,1960 
Teius, 

Str. Closca nr.2 

SC Unifast SRL Teius Inginer 0258/851178 
0744783153 

PNL Director 
General 

8 Crisan Vasile Marius 09.12.1966 
Alba Iulia, 

Str. Craivei nr.1, 
bl.33, ap.7 

 

Condorul Protectie si 
Paza SRL Alba-Iulia 

Jurist 0730610605 PD-L Director 
General 

9 Cucui Alin Florin 31.05.1976 Consiliul Judetean Alba Economist 0258/886252 PD-L Vicepresedinte
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Cetatea de Balta, 
Str. Cetatii nr.34 

0745252221 
0749279517 

10 Dirzu Ioan 01.02.1967 
Alba Iulia, 

Str. Bradisor nr.21, 
bl.CB2, ap.9 

 

SC ALBALACT SA 
Alba Iulia 

Medic 
veterinar 

0258/811692 
0740054066 
0751111079 

PSD Manager 

11 Dragosin Petru-Romi 03.02.1960 
Sebes, 

Str. Augustin Bena, 
nr.67 

 

SC HIDROSERV SA 
 

Inginer 0751111077 PSD Inginer 

12 Dumitrel Ion 20.03.1958 
Alba Iulia, 

Str.Toporasilor  nr.3, 
bl.CB4, ap.18 

Consiliul Judetean Alba Inginer. 0258/833986 
0741119233 
0723144120 

PD-L Presedinte 

13 Florea Ion 20.01.1955 
Alba Iulia, 

Str. Zlatnei nr.12 

SC ALBATROS GOLD Economist 0258/822066 
0744292542 
0726392542 

PSD Economist 

14 Fulea Ioan 17.07.1971 
Alba Iulia, 

Str. Emil Racovita 
nr.2A 

------------------------ Inginer MET 0258/810595 
0744565535 

PD-L Liber 
profesionist 

15 Giurgiu Marcel 
Olimpiu 

25.10.1954 
Cimpeni, 

Str. Avram Iancu 
nr.10, bl.1C, ap.6 

SC M&N FOREST SRL Inginer 
construct 

0258/771946 
0744697161 

PNL Director 

16 Ignat Elena 27.12.1960 
Alba Iulia, 

Str. Dealul Furcilor 
nr.12A 

Inspectoratul Scolar 
 Judetean  

Profesor 0258/824239 
0744794276 

PNL Inspector 
Sc.Gen.Adjunct

17 Ivinis Gheorghe Ioan 04.08.1954 
Sebes, 

Str. Progresului nr.37 

SC TRANS IVINIS SA 
Alba-Lancram 

Inginer,jurist 0258/815944 PD-L Presedinte 
Societate 

Comerciala 
18 Lazar Ioan  31.10.1962 

Alba Iulia, 
Str. Calea Motilor 

nr.158 

SC SATEX SRL Jurist 0722509319 PNL Conducator 
activitate 
hoteliera 

19 Lovin Vasile 18.02.1952 
Alba Iulia, 

Str. Luceafarului 
bl.B2B ap.6 

Spitalul Judetean Alba Economist, 
Analist 

programator, 
Ofiter MAN 

0258/833039 
0726224901 

PD-L Economist, 
Analist 

programator, 

20 Luca Ioan 16.11.1958 
Petresti, 

Str. 1 Mai nr.43 

SC Alba Print  
Petresti-Sebes 

Tehnician 0258/743386 
0744792158 

PD-L Director 
General 

21 Marcu Vladimir Ion 19.03.1974 
Cimpeni, 

Str. Cucului nr.2 

Birou Notarial Individual Notar Public 0258/771068 PD-L Notar public 
 

22 Marginean Teodor 
Florin 

28.02.1968 
Jidvei, 

Str. Unirii bl.4 ap.8 
 

 Inginer 0258/881140 
0746056477 

PNL  

23 Mihai Nicusor Mircea 05.07.1963 AVAS Inginer 0258/751311 PNL Director general
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Cugir, 
Str. Ion Creanga nr.92 

  

24 Mocan Elisabeta 
Angelica 

22.06.1976 
Alba Iulia, 

Str. Petru Maior nr.9, 
bl.12, ap.10 

Baroul Alba Jurist 0258/814996 
0740752737 

PSD Avocat 
 

25 Popa Eugen 10.09.1945 
Aiud, 

Str. Serg. Hategan, 
bl.A 11-13, ap.15 

Pensionar Economist 0740200300 PSD Pensionar 

26 Racuci Claudiu Vasile 29.04.1971 
Blaj, 

Str. Horea nr.17 

INBEV Rom Inginer 0731038975 PD-L Manager 
Logistica 

27 Sandea Gheorghe Dorin 29.01.1950 
Alba Iulia, 

Piata Iuliu Maniu 
nr.15, bl.A2, ap.6 

Colegiul Tehnic 
Alexandru Domsa 

Alba Iulia 

Profesor 0258/812012 
0745651785 

PSD Profesor  

28 Simion Marcel 24.01.1958 
Alba Iulia 

Str. Nicolae 
Grigorescu nr.22 

Baroul Alba Avocat 0358105805 
0745778633 

PD-L Avocat 

29 Serb Dana Monica 06.05.1958 
Ocna Mures  

Str. B.P.Hajdeu nr.28 

SC BEGA UPSOM SA 
Ocna Mures 

Inginer 0258/870857 
0749279520 
0723111323 

PD-L Sef Serviciu 

30 Solea Sergiu 27.04.1973 
Blaj, 

Bld. Republicii nr.63 

SC D.V.V. Blaj Economist 0258/711674 
0742037198 
0742284380 

PSD Economist 

31 Teisan Sorin Constantin 11.02.1947 
Zlatna  

Str. Marasesti nr.1, 
bl.A, ap.7 

Spitalul Orasenesc Zlatna Medic 0258/856498 
0745323277 

PD-L Medic 
 

32 Truta Nicolae 12.10.1979 
Cugir, 

Str. Trandafirilor nr.4 

SC Star Transmission 
Cugirr SRL 

Economist 0258/750282 
0726995470 

PD-L Economist 

33 Timonea Petru 18.12.1952 
Baia de Aries, 

Str. Transformatorului 
nr.2 

SC Codru Aries SA Maistru 0258/775752 
0726190920 
0726190277 
0744613632 

PD-L Administrator 
societate 

 
Apartenenţa politică menţionată mai sus este rezultatul în timp a aderărilor la alte formaţiuni politice după 
alegerile din 2008. 
d) Modalitatea de alegere 

Atât presedintele cât şi consilierii locali sunt aleşi la fiecare patru ani prin vot direct de către 
locuitorii Judetului. Vicepresedintele sunt aleşi prin vot secret de către consilierii locali din rândul 
acestora. Următoarele alegeri  sunt programate pentru anul 2012. 

e) Puterile şi atribuţiile organelor administraţiei publice locale 
Conform prevederilor art. 114 ale Legii 215/2001, Preşedintele consiliului judeţean reprezintă 

judeţul în relaţiile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele fizice şi juridice române şi străine, precum 
şi în justiţie. Preşedintele răspunde în faţa consiliului judeţean de buna funcţionare a administraţiei 
publice judeţene. Aparatul propriu al consiliului judeţean este subordonat preşedintelui acestuia. 
Funcţionarii din aparatul propriu de specialitate se bucură de stabilitate în funcţie, conform legii. 
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În conformitate cu prevederile art.101 al Legii nr. 215/2001, Consiliul judeţean este autoritatea 
administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean, pentru coordonarea activităţii consiliilor 
comunale şi orăşeneşti, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean. Consiliul judeţean este 
compus din consilieri aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile stabilite de 
Legea privind alegerile locale. 

 
g) Organigrama Consiliului Judetean Alba 
Aparatul propriu al Consiliului Judetean Alba conţine: 
1. Demnitari     3 (1 presedinte şi 2 vicepresedinti) 
TOTAL PERSO AL   151, din care: 
2. conducere     16 
3. executie   132 
  

Activitatea Consiliului Judetean Alba se desfăşoară, potrivit organigramei - Anexa la HCJ 
nr. 2/10.01.2008 - astfel: 

 
Direct în subordinea Presedintelui Consiliului Judetean se află: Secretarul judeţului, 
vicepreşedinţii Consiliului Judeţean, Biroul resurse umane si gestiunea functiilor publice, Biroul Audit 
Public Intern, 

. 
În subordinea Secretarului judeţului se află Direcţia Juridica si Cancelarie care are  în subordine 
următoarele: 
Serviciul Juridic-contencios; Cancelarie; Monitorul Oficial al Judetului; Arhiva. 
În subordine vicepresedintelui (demnitar) se află: 
Direcţia Dezvoltare si Bugete cu următoarea componenţă: Serviciul dezvoltare, strategii, programe 
având următoarele compartimente: Dezvoltare economica; Dezvoltare rurala; Strategii programe; 
Serviciul buget-venituri având următoarele compartimente: Buget, Venituri, Impozite,taxe,tarife si 
executare silita; Agenţi economici si servicii publice; Serviciul transport public judetean şi 
Compartimentul Contabilitate-financiar. 
În subordine vicepresedintelui (demnitar) se află: 
Direcţia Tehnica: Administrarea domeniului public si privat; Serviciul de Turism, Proiecte Lucrari 
Publice; Serviciul de administrare a drumurilor judetene; Programe, proiecte,mediu; Autorizatii speciale 
de transport, Unitatea judeţeană pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice. 
Arhitect şef: Urbanism, avizare, autorizare; Amenajarea teritoriului, cadastru, gestiunea localităţilor; 
Gestiunea peisajelor culturale 
Direcţia Relatii Publice si Informatica având în subordine următoarele: 

Serviciul Administrativ; Biroul informare, Relatii Publice si Coordonarea Consiliilor Locale;  
Relatii Internationale; Informatica; Institutii publice de cultura si patrimoniu cultural; Tineret Invatamant, 
Raporturi Interinstitutionale; Achizitii Publice. 
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Informaţii despre persoanele juridice în care emitentul deţine o cotă de participare mai mare de 
10% din capitalul social 
 

• S.C. Drumuri si poduri locale Alba S.A. are ca domeniu principal de activitate constructia, 
intretinerea, repararea , modernizarea si exploatarea drumurilor si podurilor 
CUI: RO4331392 
Cod CAEN: 4523  
Nr. mediu salariaţi: 255; 

 Procent deţinut de Consiliul Judetean Alba în total capital social:100% 
 

• S.C. APA-CTTA S.A. are ca domeniu de activitate operarea serviciilor de alimentare cu apa si 
canalizare. 
CUI: RO1755482 
Cod CAEN: 3700; 
Numărul mediu de salariaţi: 397; 
Procent deţinut de Consiliul Judetean Alba în total capital social:67% 

 
 S.C. Parcul Industrial Cugir S.A. Alba are ca obiect de activitate administrarea imobilelor pe 

baza de comision sau contract. 
CUI: RO14963620 
Cod CAEN: 6832; 
Număr mediu de salariaţi: 8; 
Procent deţinut de Consiliul Judetean Alba în total capital social:100% 

 
 S.C. Parcul Industrial Blaj S.A. Alba are ca obiect de activitate administrarea imobilelor pe 

baza de tarife sau contract. 
CUI: RO 18843422 
Cod CAEN: 7032; 
Număr mediu de salariaţi: 3; 
Procent deţinut de Consiliul Judetean Alba în total capital social:49,98% 
 

Societati comerciale subventionate de Consiliul Judetean 
Nu este cazul. 
 
 Relaţiile dintre Emitent şi alte organisme administrative 

Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice locale şi autorităţile administraţiei publice de la 
nivel superior se bazează pe principiile autonomiei, legalităţii, responsabilităţii, cooperării şi solidarităţii 
în rezolvarea problemelor întregului judeţ, în conformitate cu prevederile legii 215/2001.  
 
PRI CIPALELE SERVICII OFERITE DE ADMI ISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ 
 
Conform Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicata*): 
 
SECTIUNEA a 2-a,  Atributiile consiliului Judetean, ART. 91 
 
5) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. d), consiliul judetean: 
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    a) asigura, potrivit competentelor sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor 
publice de interes judetean privind: 
    1. educatia; 
    2. serviciile sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor varstnice, a 
familiei si a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie sociala; 
    3. sanatatea; 
    4. cultura; 
    5. tineretul; 
    6. sportul; 
    7. ordinea publica; 
    8. situatiile de urgenta; 
    9. protectia si refacerea mediului; 
    10. conservarea, restaurarea si punerea in valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, a 
parcurilor, gradinilor publice si rezervatiilor naturale; 
    11. evidenta persoanelor; 
    12. podurile si drumurile publice; 
    13. serviciile comunitare de utilitate publica de interes judetean, precum si alimentarea cu gaz metan; 
    14. alte servicii publice stabilite prin lege; 
    b) sprijina, in conditiile legii, activitatea cultelor religioase; 
    c) emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege; 
    d) acorda consultanta in domenii specifice, in conditiile legii, unitatilor administrativ-teritoriale din 
judet, la cererea acestora. 
 
 
Comisiile Consiliului Judetean 

Consiliul local îşi organizează comisii de specialitate, care se întrunesc săptămânal, pe 

principalele domenii de activitate. În cadrul Consiliul Judetean Alba funcţionează 6 comisii :  

1. Comisia dezvoltare economica, bugete, strategii si cooperare  interinstitutionala 

2. Comisia dezvoltare urbanistica, organizarea si amenajarea teritoriului, investitii, turism, mediu 

si gestionarea patrimoniului judetului 

3. Comisia administratie publica locala, juridica si ordine publica 

4. Comisia educatie, cultura, tineret,  ONG-uri si sport 

5. Comisia mediu de afaceri si cooperare internationala 

6. Comisia sanatate si protectie sociala 

 

Atribuţiile Consiliului Judetean 
În conformitate cu prevederile al Legii nr. 215/2001, consiliul judetean are urmatoarele atributii:  

    a) alege, din rândul consilierilor judeţeni, 2 vicepreşedinţi; 
    b) hotărăşte înfiinţarea sau reorganizarea de instituţii, servicii publice şi societăţi comerciale de interes 
judeţean, precum şi reorganizarea regiilor autonome de interes judeţean, în condiţiile legii; 
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    c) aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, organigrama, statul de 
funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor 
şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes 
judeţean; 
    d) exercită, în numele judeţului, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la 
societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii; 
    e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, 
după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice 
de interes judeţean. 
    f) aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, bugetul propriu al judeţului, virările de 
credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; 
    g) aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, contractarea şi/sau garantarea 
împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare în 
numele judeţului, în condiţiile legii; 
    h) stabileşte impozite şi taxe judeţene, în condiţiile legii; 
    i) adoptă strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială şi de mediu a judeţului, pe 
baza propunerilor primite de la consiliile locale; dispune, aprobă şi urmăreşte, în cooperare cu autorităţile 
administraţiei publice locale comunale şi orăşeneşti interesate, măsurile necesare, inclusiv cele de ordin 
financiar, pentru realizarea acestora; 
    j) stabileşte, pe baza avizului consiliilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale implicate, 
proiectele de organizare şi amenajare a teritoriului judeţului, precum şi de dezvoltare urbanistică generală 
a acestuia şi a unităţilor administrativ-teritoriale componente; urmăreşte modul de realizare a acestora, în 
cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale comunale, orăşeneşti sau municipale implicate; 
    k) aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean, în limitele 
şi în condiţiile legii. 
    l) hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a 
judeţului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes judeţean, în condiţiile legii; 
    m) hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a judeţului, după caz, 
în condiţiile legii; 
    n) atribuie, în condiţiile legii, denumiri de obiective de interes judeţean. 
    o) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor 
publice de interes judeţean privind: educaţia; serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu 
handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie 
socială;sănătatea; cultura;tineretul; sportul; ordinea publică; situaţiile de urgenţă; protecţia şi refacerea 
mediului; conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a 
parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale; evidenţa persoanelor; podurile şi drumurile publice; 
serviciile comunitare de utilitate publică de interes judeţean, precum şi alimentarea cu gaz metan; alte 
servicii publice stabilite prin lege; 
   p) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase; 
   q emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege; 
   r) acordă consultanţă în domenii specifice, în condiţiile legii, unităţilor administrativ-teritoriale din 
judeţ, la cererea acestora. 
    s) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, 
inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, 
lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean; 
    t) hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea judeţului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări; 



 
PROSPECT DE OFERTÃ PUBLICÃ DE VÂ ZARE DE OBLIGAŢIU I 

CO SILIUL JUDEŢEA  ALBA 
 

 80 

    u hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară 
ori din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei 
publice locale, în vederea promovării unor interese comune. 
      Consiliul judeţean îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege. 
      

Presedinte  

Preşedintele Consiliului Judeţean este Ion Dumitrel, candidat din partea Partidului Democrat- 
Liberal din România, născut la 20 martie 1958, în localitatea Brabova, Jud Dolj. A urmat cursurile 
Facultăţii de Mecanica TCM. 

Conform prevederilor Legii 215/2001, Preşedintele consiliului judeţean reprezintă judeţul în 
relaţiile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele fizice şi juridice române şi străine, precum şi în 
justiţie. 

         Preşedintele este ales direct cu ocazia alegerilor locale, fiind desemnat castigator candidatul care a 
obtinut cele mai multe voturi valabil exprimate, conform legislatiei in vigoare. 
 Vicepreşedinţii se aleg cu votul secret al majorităţii consilierilor în funcţie. Vicepreşedinţii pot fi 
eliberaţi din funcţie, în aceleaşi condiţii, la propunerea a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor. 
Eliberarea din funcţie a vicepreşedinţilor consiliului judeţean nu se poate face în ultimele 6 luni ale 
mandatului consiliului judeţean. 
      Pe toată durata exercitării mandatului contractul de muncă al preşedintelui şi vicepreşedinţilor 
consiliului judeţean la instituţiile publice, regiile autonome, companiile naţionale, societăţile naţionale, 
societăţile comerciale cu capital majoritar de stat se suspendă de drept. 

 Preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean primesc pe toată durata exercitării mandatului 
o indemnizaţie stabilită în condiţiile legii. 

Preşedintele consiliului judeţean răspunde de buna funcţionare a aparatului propriu de specialitate 
pe care îl conduce şi îl controlează. Coordonarea unor compartimente din aparatul propriu de specialitate 
va fi delegată vicepreşedinţilor sau secretarului general al judeţului, prin dispoziţie. 

Preşedintele consiliului judeţean îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale: 
    a) întocmeşte şi supune spre aprobare consiliului judeţean regulamentul de organizare şi funcţionare a 
acestuia, organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de 
specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor 
comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean; 
    b) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, 
după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de 
specialitate al consiliului judeţean. 
    c) conduce şedinţele consiliului judeţean şi dispune măsurile necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea 
în bune condiţii a acestora; 
    d) prezintă consiliului judeţean, anual sau la cerere, rapoarte cu privire la modul de îndeplinire a 
atribuţiilor sale şi a hotărârilor consiliului judeţean; 
    e) propune consiliului judeţean numirea, sancţionarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu 
sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor 
publice de interes judeţean. 
    f) exercită funcţia de ordonator principal de credite; 
   g) întocmeşte proiectul bugetului judeţului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre 
aprobare consiliului judeţean, în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege; 
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    h) urmăreşte modul de realizare a veniturilor bugetare şi propune consiliului judeţean adoptarea 
măsurilor necesare pentru încasarea acestora la termen; 
   i) iniţiază, cu aprobarea consiliului judeţean, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emisiuni 
de titluri de valoare în numele judeţului. 
    j) îndrumă metodologic, prin aparatul de specialitate al consiliului judeţean, activităţile de stare civilă şi 
autoritate tutelară desfăşurate în comune şi oraşe; 
    k) poate acorda, fără plată, prin aparatul de specialitate al consiliului judeţean, sprijin, asistenţă tehnică, 
juridică şi de orice altă natură consiliilor locale sau primarilor, la cererea expresă a acestora. 
    l) coordonează realizarea serviciilor publice şi de utilitate publică de interes judeţean prestate prin 
intermediul aparatului de specialitate al consiliului judeţean sau prin intermediul organismelor prestatoare 
de servicii publice şi de utilitate publică de interes judeţean; 
    m) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile: 
 educaţia; serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, 
a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială; sănătatea; cultura; tineretul; sportul; 
ordinea publică; situaţiile de urgenţă;  protecţia şi refacerea mediului; conservarea, restaurarea şi punerea 
în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor 
naturale; evidenţa persoanelor; podurile şi drumurile publice; serviciile comunitare de utilitate publică de 
interes judeţean, precum şi alimentarea cu gaz metan;  alte servicii publice stabilite prin lege; sprijină, în 
condiţiile legii, activitatea cultelor religioase; emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa 
sa prin lege; acordă consultanţă în domenii specifice, în condiţiile legii, unităţilor administrativ-teritoriale 
din judeţ, la cererea acestora. 
    n) ia măsuri pentru evidenţa, statistica, inspecţia şi controlul efectuării serviciilor publice şi de utilitate 
publică de interes judeţean prevăzute la lit.m, precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al 
judeţului; 
    o) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege sau prin hotărâre a 
consiliului judeţean; 
    p) coordonează şi controlează organismele prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de 
interes judeţean, înfiinţate de consiliul judeţean şi subordonate acestuia; 
    q) coordonează şi controlează realizarea activităţilor de investiţii şi reabilitare a infrastructurii judeţene. 
 
      
Vicepresedintii 

Vicepresedintii Consiliului Judetean Alba sunt: Sorin-Ioan Bumb 42 ani, absolvent al 

Facultatii de Drept A.I.S.T.E.D.A., membru PD-L şi Alin-Florin Cucui, 32 ani absolvent a Facultăţii de 

Stiinte Economice din cadrul Universităţii  Transilvania Brasov, membru PD-L. 

 
Aparatul administrativ 

Aparatul administrativ este compus din Direcţia Juridica si Cancelarie, Direcţia Dezvoltare si 

Bugete, Direcţia Relatii Publice si Informatica, Direcţia Tehnica, Arhitect Şef  În funcţia de Secretar al 

Consiliului Judetean Alba, a fost numit prin ordin al prefectului, doamna Mariana Hrubean, 59 ani, 

absolventă a Facultăţii de Drept, Universitatea Babes-Boylai Cluj-Napoca. 
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Conform organigramei aprobate, aparatul administrativ este compus din 151 de persoane din care 

3 de demnitate publica şi 148 aparatul propriu din care 16 postutri de conducere si 131 de executie.  

Prezentăm în anexe organigrama aparatului administrativ al Consiliului Judetean. 

 

4.      Date financiare 
Bugetul local este o previziune a organismelor administraţiei locale cu privire la veniturile şi 

cheltuielile viitoare, fiind întocmit într-o structură detaliată în funcţie de tip, provenienţă şi respectiv 
destinaţie. Veniturile Consiliului Judetean sunt bugetate luând în considerare veniturile fiscale, nefiscale 
şi de alte tipuri pentru perioada curentă şi asteptările cu privire la dezvoltarea economică a oraşului, 
precum evoluţia previzionată a bazei de impozitare, a ratei şomajului şi a preţurilor în anul următor. 
Cheltuielile sunt bugetate pornind de la veniturile previzionate a fi disponibile şi luând în considerare 
programele proprii ale Consiliului Judetean. 

Principalele categorii de venituri ale Consiliului Judetean sunt: (i) venituri fiscale; (ii) venituri 
nefiscale; (iii) venituri din valorificarea unor bunuri ale statului;(iv) subvenţii din bugetul de stat. 
Consiliul Judetean Alba înregistrează şi alte categorii de venituri precum donaţiile şi sponsorizările. 

Cheltuielile Consiliului Judetean Alba au vizat, în principal, următoarele domenii: (i) social-
cultural; (ii) dezvoltare publică şi locuinţe; (iii) transporturi şi comunicaţii; şi (iv) funcţionarea 
autorităţilor publice. 

Tabelul de mai jos prezintă o situaţie sintetică a conturilor de execuţie bugetară ale Consiliului 
Judetean pentru anii financiari 2005, 2006 şi 2007 

   (LEI) 
  2005 2006 2007 
Venituri    
Venituri fiscale 63.112.983 83.233.945 104.836.369
Venituri nefiscale, din care: 3.090.616 3.637.499 2.320.034
                        Donatii si sponsorizari 14.200 47.900 36.686
Venituri din capital 119.893 762.342 604.260
Subventii 15.215.097 13.139.656 27.412.240
Total venituri 81.538.589 100.773.442 135.172.903
    
  2005 2006 2007 
Cheltuieli      
Autoritati publice  si actiuni externe 7.223.651 10.122.561 12.470.705
Alte servicii publice generale 1.008.334 1.024.678 1.551.466
Tranzactii privind datoria publica si 
imprumuturi 21.450 204.306 881.229
Aparare, Ordine publica si siguranta nationala 795.249 539.715 507.571
Invatamint 7.763.306 8.610.717 9.927.875
Sanatate   1.001.995 1.384.098 435.887
Cultura, recreere si religie 7.473.430 11.045.108 12.683.672
Asigurari si asistenta sociala 28.459.400 34.016.246 52.036.415
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Locuinte,servicii si dezvoltare publica 4.993.029 3.072.788 2.178.389
Protectia mediului 0 0 94.147
Agricultura si silvicultura 3.053.023 2.556.979 0-
Actiuni generale economice si de munca 131.627 27.390 651.919
Transporturi 19.490.455 22.752.123 38.985.101
Alte actiuni economice    0 0 800.202
Total cheltuieli 81.414.949 95.356.709 133.204.578
Excedent/ (Deficit) 123.640 5.416.733 1.968.325

 

Veniturile bugetare 
Principalele categorii de venituri ale Consiliului Judetean sunt: (i) venituri fiscale; (ii) venituri 

nefiscale; (iii) venituri din valorificarea unor bunuri ale statului;(iv) subvenţii din bugetul de stat. 
Consiliul Judetean Alba înregistrează şi alte categorii de venituri precum donaţiile şi sponsorizările. 

Tabelul de mai jos prezintă structura veniturilor Consiliului Judetean în anii financiari 2005, 2006 
şi sinteza veniturilor din bugetului local aprobat de către Consiliul Judetean pentru anul financiar 2007. 

 
  2005 2006 2007 
  (LEI) (LEI) (LEI) 
Venituri fiscale din care: 63.112.983 83.233.945 104.836.369
     Impozit pe profit  87.043 919.221 122.179
     Cote si sume defalcate din 
impozitul pe venit 15.794.390 21.267.621 32.090.581
     Sume defalcate din TVA 46.800.179 60.062.994 71.286.996
     Taxe pe utilizarea 
bunurilor, autorizarea utilizarii 
bunurilor sau pe desfasurarea 
de activitati 431.371 984.109 1.336.613
Venituri nefiscale din care: 3.090.616 3.637.499 2.320.034
      Venituri din proprietate 0 999.575 1.622.997
       Vanzari de bunuri si 
servicii, din care: 3.090.616 2.637.924 697.037
         Donaţii şi sponsorizări 14.200 47.900 36.686
Venituri din capital din 
care: 
       Venituri din valorificarea 
bunurilor statului 119.893 762.342 604.260
Subvenţii din bugetul de stat 15.215.097 13.139.656 27.412.240

Total Venituri 81.538.589 100.773.442 135.172.903
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Contul de execuţie al Bugetului Local – Venituri 31.12.2007 
 
Denumire indicator Încasări realizate (LEI) 
TOTAL VENITURI – BUGET LOCAL 135.172.903
I VENITURI CURENTE 107.156.403
A VENITURI FISCALE 104.836.369
A I. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN 
CAPITAL 

32.212.760

A I. 1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN 
CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 

122.179

A I. 2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN 
CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 

32.090.581

COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT 32.090.581
Cote defalcate din impozitul pe venit 20.632.581
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale 

11.458.000

A 4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII 72.623.609
SUME DEFALCATE DIN TVA 71.286.996
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 

33.642.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 26.999.996
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea 
bugetelor locale 

10.645.000

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR 1.336.613
Impozit pe mijloacele de transport 567.661
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 70.229
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 497.432
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de 
functionare 

768.952

C VENITURI NEFISCALE 2.320.034
C 1 VENITURI DIN PROPRIETATE 1.622.997
C 2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 697.037
II VENITURI DIN CAPITAL 604.260
SUBVENŢII 27.412.240
 
Cheltuielile bugetare 
Cheltuielile Consiliului Judetean Alba au vizat, în principal, următoarele domenii: (i) social-cultural; (ii) 
dezvoltare publică şi locuinţe; (iii) transporturi şi comunicaţii; şi (iv) funcţionarea autorităţilor publice. 

Tabelul de mai jos prezintă sinteza cheltuielilor din Contul de Execuţie al Consiliului Judetean Alba 
pentru anii financiari 2005, 2006, 2007 şi sinteza cheltuielilor din Bugetul Local pentru anul 2007. 

 2005 2006 2007 
 lei lei lei 
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Autoritati publice  si actiuni 
externe 7.223.651 10.122.561 12.470.705
Alte servicii publice generale 1.008.334 1.024.678 1.551.466
Tranzactii privind datoria 
publica si imprumuturi 21.450 204.306 881.229
Aparare, Ordine publica si 
siguranta nationala 795.249 539.715 507.571
Invatamint 7.763.306 8.610.717 9.927.875
Sanatate   1.001.995 1.384.098 435.887
Cultura, recreere si religie 7.473.430 11.045.108 12.683.672
Asigurari si asistenta sociala 28.459.400 34.016.246 52.036.415
Locuinte,servicii si dezvoltare 
publica 4.993.029 3.072.788 2.178.389
Protectia mediului 0 0 94.147
Agricultura si silvicultura 3.053.023 2.556.979 0-
Actiuni generale economice si 
de munca 131.627 27.390 651.919
Transporturi 19.490.455 22.752.123 38.985.101
Alte actiuni economice    0 0 800.202
Total cheltuieli 81.414.949 95.356.709 133.204.578
 
Contul de execuţie al Bugetului Local – Cheltuieli 31.12.2007  
 
Denumire indicator Plati 

efectuate 
(LEI) 

TOTAL CHELTUIELI 133.204.578
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE  14.903.400
AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE 12.470.705
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 1.551.466
TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI 881.229
Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA 
NAŢIONALĂ 

507.571

APARARE 379.927
ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ 127.644
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE 75.083.849
ÎNVĂŢĂMĂNT 9.927.875
SĂNĂTATE 435.887
CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE 12.683.672
ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ 52.036.415
Partea IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, 
MEDIU ŞI APE 

2.272.536

LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE 2.178.389
PROTECŢIA MEDIULUI 94.147
Partea V-a ACŢIUNI ECONOMICE 40.437.222
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ACTIUNI ECONOMICE GENERALE SI DE MUNCA 651.919
TRANSPORTURI 38.985.101
ALTE ACTIUNI ECONOMICE 800.202
 

Bugetul local pentru anul 2008 
              - mii LEI – 

D E  U M I R E A     I  D I C A T O R I L O R Cod  
rând

Cod 
indicator 

Prevederi 
An

TOTAL VE ITURI 1 000102 169.267,40
VENITURI PROPRII  2 48.02 49.623,40
I.  VENITURI CURENTE 3 00.02 127.002,90
A.  VENITURI FISCALE  4 00.03 123.437,40
A1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN 
CAPITAL  5 00.04 42.617,00
A1.1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN 
CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE  6 00.05 230,00
A1.2.  IMPOZIT PE VENIT, PROFIT,  ŞI CÂŞTIGURI DIN 
CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE  7 00.06 42.387,00
A4.  IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII  8 00.10 80.820,40
C.   VENITURI NEFISCALE 9 00.12 3.565,50
C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE  10 00.13 2.557,00
C2.  VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII  11 00.14 1.008,50
II. VENITURI DIN CAPITAL  12 00.15 995
IV.  SUBVENŢII  13 00.17 41.269,50
SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE  14 00.18 41.269,50
TOTAL CHELTUIELI 15 50.02 169.267,40
CHELTUIELI CURENTE 16 01 154.459,88
TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 17 10 36.893,68
TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII  18 20 48.548,34
TITLUL III DOBÂNZI 19 30 4.061,00
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 20 51 8.311,16
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI  21 55 6.203,50
TITLUL VIII  ASISTENŢĂ SOCIALĂ 22 57 41.346,20
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI  23 59 9.096,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 24 70 15.386,45
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE  25 71 14.113,45
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE  26 72 1.273,00
TITLUL XV PLATI EFECTIVE IN ANII PRECEDENTI SI 
RECUPERATE IN ANII CURENTI 27 85 -578,93
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE  28 50.02 23.060,90
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 29 51.02 16.597,90
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CHELTUIELI CURENTE  30 01 13.225,00
TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 31 10 7.000,00
TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 32 20 6.017,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 33 55 164,00
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 34 57 44,00
CHELTUIELI DE CAPITAL  35 70 3.372,90
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE  36 71 3.372,90
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 37 54.02 2.371,00
CHELTUIELI CURENTE  38 01 2.273,00
TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 39 10 515,00
TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 40 20 622.00
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE  41 51 1.136,00
CHELTUIELI DE CAPITAL  42 70 98,00
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE  43 71 98,00
TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI 
IMPRUMUTURI 44 55.02 4.092,00
CHELTUIELI CURENTE   45 01 4.092,00
TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII  46 20 31,00
TITLUL III DOBÂNZI  47 30 4.061,00
Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA 
NAŢIONALĂ  48 59.02 620,00
APARARE 49 60.02 470,00
CHELTUIELI CURENTE   50 01 447,00
TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 51 20 447,00
CHELTUIELI DE CAPITAL   52 70 23,00
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE   53 71 23,00
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 54 61.02 150,00
 CHELTUIELI CURENTE   55 01 150,00
TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 56 20 150,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE   57 64.02 107.926,70
INVATAMANT 58 65.02 14.313,04
CHELTUIELI CURENTE   59 01 13.939,17
TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 60 10 6.724,68
TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 61 20 7.144,29
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI   62 55 30,00
TITLUL VIII  ASISTENŢA SOCIALĂ   63 57 40,20
CHELTUIELI DE CAPITAL   64 70 426,20
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE   65 71 426,20
TITLUL XV PLATI EFECTIVE IN ANII PRECEDENTI SI 
RECUPERATE IN ANII CURENTI 66 85 -52,33
SANATATE 67 66.02 565,00
CHELTUIELI CURENTE   68 01 565,00
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE 69 51 565,00
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ADMINISTRAŢIEI PUBLICE   
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 70 67.02 19.823,66
 CHELTUIELI CURENTE   71 01 19.824,96
TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 72 10 946,00
TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 73 20 1.778,80
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE   74 51 6.315,16
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI   75 55 1.710,00
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI   76 59 9.075,00
CHELTUIELI DE CAPITAL   77 70 3,00
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE   78 71 3,00
TITLUL XV PLATI EFECTIVE IN ANII PRECEDENTI SI 
RECUPERATE IN ANII CURENTI 79 85 -4,30
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 80 68.02 73.225,00
CHELTUIELI CURENTE   81 01 73.253,50
TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 82 10 21.708,00
TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 83 20 10.283,50
TITLUL VIII  ASISTENŢA SOCIALĂ   84 57 41.262,00
CHELTUIELI DE CAPITAL   85 70 431,00
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE   86 71 431,00
TITLUL XV PLATI EFECTIVE IN ANII PRECEDENTI SI 
RECUPERATE IN ANII CURENTI 87 85 -459,50
Partea a IV-a  SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, 
LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE   88 69.02 4.337,00
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 89 70.02 4.279,00
CHELTUIELI CURENTE   90 01 1.623,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI   91 55 1.623,00
CHELTUIELI DE CAPITAL   92 70 2.656,00
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE   93 71 1.383,00
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE   94 72 1.273,00
PROTECTIA MEDIULUI 95 74.02 58,00
CHELTUIELI CURENTE   96 01 38,00
TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 97 20 38,00
CHELTUIELI DE CAPITAL   98 70 20,00
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE   99 71 20,00
Partea a V-a  ACTIUNI ECONOMICE 100 79.02 33.322,80
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE COMERCIALE SI DE 
MUNCA 101 80.02 2.635,50
CHELTUIELI CURENTE   102 01 2.697,50
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI   103 55 2.676,50
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 104 59 21,00
TITLUL XV PLATI EFECTIVE IN ANII PRECEDENTI SI 
RECUPERATE IN ANII CURENTI 105 85 -62,00
TRANSPORTURI 106 84.02 28.457,30



 
PROSPECT DE OFERTÃ PUBLICÃ DE VÂ ZARE DE OBLIGAŢIU I 

CO SILIUL JUDEŢEA  ALBA 
 

 89 

CHELTUIELI CURENTE   107 01 20.315,25
TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 108 20 20.315,25
CHELTUIELI DE CAPITAL   109 70 8.142,85
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE   110 71 8.142,85
TITLUL XV PLATI EFECTIVE IN ANII PRECEDENTI SI 
RECUPERATE IN ANII CURENTI 111 85 -0,80
ALTE ACTIUNI ECONOMICE 112 87.02 2.230,00
CHELTUIELI CURENTE   113 01 2.016,50
TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 114 20 1.721,50
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE   115 51 295,00
CHELTUIELI DE CAPITAL   116 70 213,50
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE   117 71 213,50

 

4.1. Încadrarea împrumutului obligatar în prevederile legale 
 
Prezenta Ofertă de Obligaţiuni se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei în vigoare şi a 
hotărârilor emise de Consiliul Judetean. Împrumutul este în valoare de 50.000.000 LEI  

În conformitate cu dispoziţiile art. 61 alin. 2 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, 
hotărârea de a contracta împrumuturi  trebuie să fie adoptată prin votul a jumătăte plus unul din numărul 
consilierilor locali în funcţie.  

În conformitate cu dispoziţiile art. 58 alin. 3 din Legea Finanţelor Publice Locale, prezenta emisiune de 
obligaţiuni este intermediată. Intermediarul este societatea de servicii de investiţii financiare BT 
Securities. De asemenea, totalul datoriilor anuale reprezentând ratele scadente la împrumuturile 
contractate şi/sau garantate, dobânzile şi comisioanele aferente acestora, inclusiv ale împrumutului 
contractat prin prezenta emisiune de obligaţiuni nu depăşeşte limita de 30% din totalul veniturilor proprii 
ale Emitentului formate din impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte venituri şi cote defalcate din 
impozitul pe venit, fiind astfel respectate dispozitiile art.63 alin. 4 din Legea 273/2006 privind  finanţele 
publice locale. 

          Conform legislaţiei în vigoare, totalul datoriilor anuale reprezentând ratele scadente la 
împrumuturile contractate, dobânzile şi comisioanele aferente acestora, inclusiv ale împrumutului care 
urmează să fie angajat, motiv al prezentului Prospect, nu trebuie să depăşească limita de 30% din 
veniturile proprii estimate, obţinute prin efectuarea mediei aritmetice a veniturilor proprii reiesite din 
executiile bugetului local pe ultimii 3 ani. 

Prezentăm în continuare estimările pentru anii 2009 - 2026 privind totalitatea plăţilor scadente 
anuale privind serviciul datoriei publice locale şi a veniturilor proprii calculate conform legii.  

Determinarea nivelului de îndatorare pe baza serviciului datoriei publice locale şi a veniturilor 
proprii. 

Serviciul datoriei publice locale al Consiliului Judetean Alba pe perioada 2009-2026 
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Serviciul datoriei publice                                                                                                  

                                                                                                                                       Mii LEI 

r. 
Crt. 

Serviciul anual 
al datoriei 

publice locale 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Serviciul datoriei 
publice locale 
pentru 
imprumuturi 
existente 
(a+b+c) 9,515.3 10,165.4 9,723.4 9,281.4 8,839.3 4,114.9 4,012.6 3,910.3 3,808.0 
a)Rambursarea 
imprumutului 2,115.0 2,820.0 2,820.0 2,820.0 2,820.0 2,820.0 2,820.0 2,820.0 2,820.0 

b) Dobanzi  7,241.3 7,316.8 6,876.2 6,435.5 5,994.9 1,271.9 1,171.0 1,070.1 969.2 

1 

c)Comisioane 159.0 28.6 27.2 25.8 24.4 23.0 21.6 20.2 18.8 
Serviciul 
TOTAL al 
datoriei publice 
locale (a+b+c) 9,515.3 10,165.4 9,723.4 9,281.4 8,839.3 4,114.9 4,012.6 3,910.3 3,808.0 
a) Rambursarea 
imprumutului 
(1a) 2,115.0 2,820.0 2,820.0 2,820.0 2,820.0 2,820.0 2,820.0 2,820.0 2,820.0 

b) Dobanzi (1b) 7,241.3 7,316.8 6,876.2 6,435.5 5,994.9 1,271.9 1,171.0 1,070.1 969.2 

2 

b) Comisioane 
(1c) 159.0 28.6 27.2 25.8 24.4 23.0 21.6 20.2 18.8 

 

r. 
Crt. 

Serviciul anual 
al datoriei 

publice locale 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Serviciul datoriei 
publice locale 
pentru 
imprumuturi 
existente 
(a+b+c) 3,705.7 3,603.3 3,501.0 3,398.7 3,296.4 3,194.1 3,091.8 2,989.5 2,832.2 
a)Rambursarea 
imprumutului 2,820.0 2,820.0 2,820.0 2,820.0 2,820.0 2,820.0 2,820.0 2,820.0 2,765.0 

b) Dobanzi  868.3 767.4 666.5 565.6 464.7 363.8 262.9 162.0 61.1 

1 

c)Comisioane 17.4 16.0 14.5 13.1 11.7 10.3 8.9 7.5 6.1 
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Serviciul 
TOTAL al 
datoriei publice 
locale (a+b+c) 3,705.7 3,603.3 3,501.0 3,398.7 3,296.4 3,194.1 3,091.8 2,989.5 2,832.2 
a) Rambursarea 
imprumutului 
(1a) 2,820.0 2,820.0 2,820.0 2,820.0 2,820.0 2,820.0 2,820.0 2,820.0 2,765.0 

b) Dobanzi (1b) 868.3 767.4 666.5 565.6 464.7 363.8 262.9 162.0 61.1 

2 

b) Comisioane 
(1c) 17.4 16.0 14.5 13.1 11.7 10.3 8.9 7.5 6.1 

 

 
ivel de îndatorare: 

 
r. Crt. 1 2 3 4 

Denumire indicator/  
Ani 

Venituri Proprii 30% din 
Ven. Proprii 

Serviciul anual 
al datoriei 

publice 

Gradul de 
indatorare % 

(3/1) 
2009 36692,4 11007,7 9515,3 25,93% 
2010 36692,4 11007,7 10165,4 27,70% 
2011 36692,4 11007,7 9723,4 26,50% 
2012 36692,4 11007,7 9281,4 25,30% 
2013 36692,4 11007,7 8839,3 24,09% 
2014 36692,4 11007,7 4114,9 11,21% 
2015 36692,4 11007,7 4012,6 10,94% 
2016 36692,4 11007,7 3910,3 10,66% 
2017 36692,4 11007,7 3808,0 10,38% 
2018 36692,4 11007,7 3705,7 10,10% 
2019 36692,4 11007,7 3603,3 9,82% 
2020 36692,4 11007,7 3501,0 9,54% 
2021 36692,4 11007,7 3398,7 9,26% 
2022 36692,4 11007,7 3296,4 8,98% 
2023 36692,4 11007,7 3194,1 8,71% 
2024 36692,4 11007,7 3091,8 8,43% 
2025 36692,4 11007,7 2989,5 8,15% 
2026 36692,4 11007,7 2832,2 7,72% 

Veniturile proprii estimate sunt obţinute prin efectuarea mediei aritmetice a veniturilor proprii reiesite 
din executiile bugetului local pe ultimii 3 ani. 

 
 

Împrumutul contractat prin prezenta emisiune de obligaţiuni este mai mare decât echivalentul în 
lei a 200.000 Euro (fiind îndeplinite astfel condiţiile impuse de Legea 297/2004 privind piaţa de capital 
privind admiterea obligaţiunilor la tranzacţionare). 
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Potrivit art. 3 alin. (3) din Legea datoriei publice, împrumutul contractat prin prezenta emisiune de 
Obligaţiuni face parte din datoria publică a României, dar nu reprezintă o obligaţie a Guvernului, iar plata 
serviciului datoriei publice aferent acestui împrumut se va efectua exclusiv din bugetul local şi prin 
împrumuturi pentru refinanţarea datoriei publice locale.  

Împrumutul contractat prin prezenta emisiune de obligaţiuni a fost avizat de Comisia de 
Autorizare a Împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanţelor Publice în conformitate cu art. 3 
alin. 4 din Legea datoriei publice. Prezentul Prospect a fost redactat şi aprobat în conformitate cu Legea 
297/2004 privind piaţa de capital şi cu Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 
privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare. Prezenta Ofertă Publică a fost aprobată de către 
CNVM prin Decizia nr. ___________________. 

Prezentele obligaţiuni sunt valori mobiliare în sensul prevederilor art. 2 din Legea nr. 297/2004 
privind piaţa de capital.  

4.2.      Orice eveniment recent relevant pentru evaluarea solvabilităţii emitentului 
Nu este cazul. 

5. Modificări semnificative 

 Consiliul Judetean Alba, în calitate de Emitent, prin reprezentantul său legal dl. Ion Dumitrel– 
Presedinte, declară că nu apărut modificări semnificative ale situaţiei economico-financiare a Emitentului 
faţă de informaţiile prezentate în prezentul Prospect de oferta publică. 

6.  Proceduri legale sau de arbitraj 
După obţinerea titlului executoriu, deţinătorii de Obligaţiuni trebuie să ia în considerare limitările 

executării silite a instituţiilor publice instituite de Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea 
obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii potrivit căreia, în procesul 
executării silite a sumelor datorate de către instituţiile publice în baza unor titluri executorii, Trezoreria 
statului poate efectua numai operaţiuni privind plăţi dispuse de către ordonatorii de credite, în limita 
creditelor bugetare şi a destinaţiilor aprobate potrivit legii. 

6.1.       Informaţii cu privire la orice procedură legală, guvernamentală sau arbitrală 
Serviciul juridic-contencios este o structură funcţională organizată în cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului judeţean Alba care are competenţa de a fundamenta întreg procesul de reprezentare juridică a 
Consiliului judeţean Alba la organele cu activitate jurisdicţională şi în raporturile sale cu alte subiecte de 
drept, instituţiile de orice natură şi cu orice persoană juridică sau fizică, precum şi de acordare a consultanţei 
juridice. 

Activitatea acestei structuri s-a desfăşurat potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea 
profesiei de consilier juridic, Statutului profesiei de consilier juridic, precum şi Regulamentului de organizare 
şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Alba. 

Câteva atribuţiile specifice, care se exercită de către personalul Serviciului juridic-contencios constau 
în: 

a) asigurarea apărării drepturilor şi intereselor legitime ale Consiliului judeţean Alba în raporturile 
acestuia cu autorităţile publice, instituţiile de orice natură precum şi cu orice persoană juridică sau fizică; 



 
PROSPECT DE OFERTÃ PUBLICÃ DE VÂ ZARE DE OBLIGAŢIU I 

CO SILIUL JUDEŢEA  ALBA 
 

 93 

b) reprezentare juridică şi susţinerea intereselor legitime ale Consiliului judeţean Alba la instanţele 
judecătoreşti, la organele de urmărire penală,  în faţa notarilor publici, la alte organe cu activitate 
jurisdicţională, autorităţi, instituţii publice şi alte persoane juridice de drept public sau privat, potrivit 
împuternicirii  exprese; 

c) redactarea actelor juridice, atestarea identităţii părţilor, a consimţământului, a conţinutului şi a 
datei actelor încheiate care privesc Consiliul judeţean Alba;  

d) verificarea legalităţii actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare şi acordarea 
avizului pentru aspectele strict juridice ale acestor acte; 

e) colaborarea la redactarea proiectelor de contracte, la negocierea clauzelor legale contractuale şi 
avizarea pentru legalitate a acestor contracte; 

f) efectuarea lucrărilor premergătoare soluţionării plângerilor prealabile adresate Consiliului 
judeţean Alba în temeiul Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, prin care se solicită revocarea 
sau modificarea actelor administrative adoptate de consiliul judeţean sau emise de preşedintele acestuia; 

g) participarea împreună cu personalul desemnat din cadrul compartimentelor de specialitate ale 
Consiliului judeţean Alba la concilierile privind soluţionarea pe cale amiabilă, extraprocesuală, a unor 
neînţelegeri apărute în cadrul unor raporturi juridice ale Consiliului judeţean Alba cu terţe persoane, 
juridice sau fizice; 

h) colaborarea cu personalul celorlalte compartimente ale consiliului judeţean în vederea efectuării 
unor lucrări de competenţa acestora sau în vederea obţinerii de date ori informaţii din activitatea lor, 
necesare întocmirii lucrărilor juridice; ş.a. 

Activitatea referitoare la litigii, desfăşurată în perioada 2005 – 2008 se prezintă astfel: 
Anul 2005 -  s-au înregistrat 90 de litigii în care Consiliul judeţean Alba a fost parte procesuală. În 

56 de cauze Consiliul judeţean Alba a avut calitatea de pârât şi în 34 de cauze a avut calitatea de reclamant. 
Anul 2006 -  s-au înregistrat 168 de litigii: în 130 de cauze a avut calitatea de pârât şi în 38 de 

reclamant. 
În raport de natura juridică evidenţa se prezintă astfel: 12 acţiuni în contencios administrativ; 16 

acţiuni în constatarea nulităţii absolute; 3 acţiuni în revendicare; 16 acţiuni la Legea nr.10/2001;  31 acţiuni 
în pretenţii; 3 acţiuni în constatare; 23 plângeri contravenţionale; 2 acţiuni în evacuare; 9 litigii de muncă; 1 
acţiune în uzucapiune; 2 acţiuni în recunoaşterea dreptului de proprietate; 1 acţiune în prestaţie tabulară; 1 
acţiune în anularea întabulării; 4 acţiuni în rectificare de carte funciară; 5 lichidări judiciare – falimente; 36 
plasamente minori; 2 adopţii; 1 plângere împotriva rezoluţiei procurorului. 
 Anul 2007 – s-au înregistrat 102 litigii: în 100 de cauze a avut calitatea de pârât, într-una de 
reclamant şi într-una de parte civilă. 
 În raport de natura juridică evidenţa se prezintă astfel:14 acţiuni în contencios administrativ; 53 
plângeri contravenţionale; 3 acţiuni în revendicare; 8 acţiuni la Legea nr.10/2001; 9 acţiuni în pretenţii; 5 
acţiuni în constatare; 1 litigiu de muncă; 1 acţiune în regres; 8 litigii funcţionari publici; 2 acţiuni în 
revendicare imobiliară; 2 acţiuni în rectificare de carte funciară; 23 plasamente minori; 5 adopţii; 3 
acordare drepturi băneşti; 1 acordare personalitate juridică; 2 validare mandate consilieri judeţeni; 1 
acţiune penală; 1 acţiune în obligaţia de aface; 1 repunere în drepturi părinteşti; 1 reintegrare familie; 1 
strămutare; 1 acţiune usufruct; 1 contestaţie la executare; 1 acţiune uzucapiune; 1 acţiune în prestaţie 
tabulară; 7 acţiuni în anulare; 1 acţiune în recunoaşterea dreptului de proprietate; 1 acţiune la Legea 
nr.112/1995. 

Anul 2008 – s-au înregistrat un număr de 167 de litigii, în 164 de cauze a avut calitatea de pârât, 
într-una de reclamant, într-una de parte civilă şi într-una de creditor. 

Litigiile în care a fost parte procesuală Consiliul judeţean Alba în anul 2008 se pot evidenţia în 
raport de obiectul cauzei şi materia juridică, după cum urmează:14 acţiuni în contencios administrativ; 38 
plângeri contravenţionale; 1 acţiune în revendicare;11 acţiuni formulate în temeiul Legii nr.10/2001; 12  
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acţiuni în pretenţii; 12 acţiuni în constatare; 1 anulare licitaţie; 3 acţiuni în regres; 13 drepturi băneşti; 3 
revendicare imobiliară; 5 acţiuni în rectificare de carte funciară; 80 acţiuni privind plasamentul minorilor; 1 
deschidere adopţie; 1 comunicare informaţii interes public; 2 strămutari; 1ordonanţă preşedinţială; 1 
acţiune penală; 1 refuz acordare drepturi protecţie socială; 2 reintegrare în familie; 1 anulare act încheiere 
întabulare; 13 anulare act; 7 suspendare executare act; 1 litigiu funcţionari publici; 1 faliment; 2 acţiuni în 
nulitate absolută; 1 suspendare certificat de urbanism; 1 contestaţie în anulare. 

6.2       Informaţii cu privire la orice imunitate a Emitentului cu privire la anumite proceduri legale 
In cazul in care Consiliul Judetean se afla in incapacitate de plata, orice creditor sau grup de creditori care 
are una ori mai multe creanţe certe, lichide şi exigibile împotriva Condsiliului Judetean, cu o valoare 
însumată care depăşeşte 50% din bugetul acesteia pe o perioadă de 120 de zile consecutive, poate 
introduce la tribunalul Alba  o cerere de deschidere a procedurii insolvenţei a Consiliului Judetean in 
conformitate cu art.75, Legea 273/2006. 

7.        Declaraţii ale emitentului şi cu privire la orice interese 
Nu este cazul. 

8. Documente puse la dispoziţia investitorilor 
A se vedea Prospectul şi Anexele la Prospect. 

VI. Anexele Prospectului 
Următoarele Anexe reprezintă parte integrantă din acest Prospect. 
 

1. Acordul de garantare între Emitent şi Investitori; 

2. Hotărârile Consiliului Judetean Alba privind lansarea unei emisiuni de obligaţiuni pe piaţa internă 
de capital; 

3. Bilanţurile încheiate pe anii 2005, 2006, 2007 

4. Contul de execuţie bugetară pe anii 2005, 2006, 2007,2008 

5. Anunţ publicitar; 

6. Formular de subscriere; 

7. Formular de revocare; 

8. Avizul Comisiei de Avizare a Împrumuturilor Locale;   

9. Declaraţie conformitate documente şi modificări semnificative; 

10. Organigrama aparatului administrativ al Consiliului Judetean Alba. 
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În conformitate cu reglementările CNVM privind oferta publică de vânzare Primară 
iniţială în vigoare. 

Verificând conţinutul acestui Prospect, Emitentul acceptă responsabilitatea pentru 
conţinutul acestuia şi confirmă că nu sunt omisiuni sau declaraţii neadevărate referitoare la 
această Ofertă, semnând: 

 

 

EMITE TUL 
Consiliul Judetean Alba 

Ion Dumitrel – Presedinte 

 

I TERMEDIARUL 
BT Securities 

Rareş Nilaş – Director General 

 

CO SILIERUL FI A CIAR AL EMITE TULUI 
VMB PARTNERS S.A. 

Valentin Adrian Miron - Director General 
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VII. Date de contact 
 

EMITE TUL 
 

 

Consiliul Judetean Alba 

Piata I.I.C.Bratianu nr.1 Alba-Iulia 

 
I TERMEDIARUL 

 

 

BT Securities 

B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 104 

Cluj-Napoca 

 

CO SILIERUL FI A CIAR AL EMITE TULUI 
 

 

VMB Partners S.A. 

Str. Mircea Vulcănescu nr. 9 

Sector 1, Bucureşti 

 


