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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.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 OFERTEI ÎN PRIVINŢA EXIGENŢELOR LEGII ŞI ALE NORMELOR ADOPTATE 
ÎN APLICAREA ACESTEIA. 
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REZUMAT 

Rezumatul care urmează 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. 
Potenţialii investitori trebuie să cunoască faptul că, în cazul în care este 
începută o procedură judiciară având ca obiect informaţiile cuprinse în acest 
prospect de ofertă, reclamantul va trebui să suporte toate costurile aferente 
traducerii prospectului de ofertă în limba română. 
În cazul în care acest rezumat induce în eroare, este inconsistent sau inexact, 
sau este contradictoriu fată de alte părţi ale prospectului, răspunderea civilă va 
reveni persoanelor care au întocmit rezumatul, inclusiv celor care au efectuat 
traducerea. 
 
Primăria Municipiului Deva 
 
Emitentul este Primăria Municipiul Deva cu sediul în Piaţa Unirii nr. 4, Deva, 
judeţul Hunedoara, cod poştal 330152, tel. 0254/218.579, 
cont 248802494374393 deschis la Trezoreria Deva. 
Deva este situată pe malul stâng al Mureşului, la 187 m altitudine, la poalele 
munţilor Apuseni şi Poiana Ruscă. Suprafaţa totală a municipiului DEVA este de 
6.003 hectare, 3,2% din teritoriul României. Municipiul Deva are un profil 
economic complex, în cadrul căruia sectoarele terţiar (servicii) şi secundar 
(prelucrător) sunt cele mai bine reprezentate. 
Potrivit legii, unităţile administrativ teritoriale sunt coordonate de autoritatea 
executivă - primarul şi autoritatea administrativă – consiliul local Deva ca 
organ deliberativ al administraţiei publice locale. 
Conducerea Primăriei este asigurată de 4 persoane (Primar, doi Viceprimari şi 
un Secretar). Numărul total de posturi este de 106 din care: 3 Demnitari, 1 
funcţie publică de conducere numită, 8 funcţii de conducere, 65 de funcţii de 
execuţie, 27 personal contractual şi 2 posturi Aparatul permanent. 
Municipiul Deva a lansat în august 2003 o primă emisiune de obligaţiuni 
municipale Deva 2003 în valoare de 58 miliarde lei, cotate la Bursa de Valori 
Bucureşti având simbolul de tranzacţionare DEV08. 

 Sinteza situaţiei financiare a Emitentului: 
Tabelul 2 

 
mii lei Cont  executie 2001 Cont  executie 2002 Cont  executie 2003 Prevederi 2004 

VENITURI -TOTAL 253.122.184 311.498.952 512.720.779 640.753.905 
VENITURI PROPRII  43.316.681*) 61.575.105*) 114.846.330*) 422.187.905**) 

I. VENITURI CURENTE 38.347.354 53.520.730 102.879.515 191.363.905 
VENITURI DIN CAPITAL 560.155 940.163 859.119 5.924.000 
Cote defalcate din impozitul pe venit 84.325.261 86.389.669 107.950.787 223.500.000 
CHELTUIELI -TOTAL 254.806.726 310.633.087 513.146.714 640.753.905 

Notă: *)Calculate conform Legii 189/1998 ; 
**) Calculate conform OUG 45/2003 privind finanţele publice locale. 
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Principalele date ale emisiunii de obligaţiuni municipale Deva 
 

 Valoarea totală a emisiunii:        19.160.000.000 lei. 
 Numărul de obligaţiuni emise în vederea subscrierii:     19.160 obligaţiuni 
 Valoarea nominală: La emitere valoarea nominală este de 1.000.000 lei/obligaţiune. Împrumutul 

obligatar se va rambursa în 7 (şapte) rate semestriale. Valoarea primelor 6 
(şase) rate este de câte 125.000 lei pentru fiecare obligaţiune (ceea ce 
reprezintă 12,5% din valoarea nominală iniţială) iar cea de-a 7-a (şaptea) este 
de 250.000 lei (reprezentând 25% din valoarea nominală iniţială) astfel că la 
scadenţă, împrumutul va fi plătit integral către investitori. 

 Preţul de emisiune:                                                        1.000.000 lei/obligaţiune. 
 Preţul de vânzare:                                                          1.000.000 lei/obligaţiune. 
 Număr minim de Obligaţiuni subscrise:                         1 obligaţiune. 
 Perioada de derulare a ofertei:  

10 zile lucrătoare de la data 07.10.2004 până la data de 20.10.2004, (cu 
posibilitatea prelungirii acestei perioade sau închiderii anticipate, conform 
normelor în vigoare). Orice modificare a termenilor prezentei oferte publice 
aprobate se va face la cererea emitentului, cu acordul prealabil al CNVM şi va fi 
făcută publică printr-un anunţ publicitar obligatoriu, în aceleaşi condiţii ca şi 
oferta, conform legislaţiei în vigoare. 

 Publicitate: Anunţul publicitar de ofertă va fi publicat în două cotidiene de difuzare 
naţională, în conformitate cu Art. 175 alin. 1) din Legea nr. 297/2004 privind 
piaţa de capital (publicată în Monitorul Oficial nr. 571/29.06.2004). 

 Tranzacţionare pe piaţa secundară:  
După confirmarea de către CNVM a raportului privind rezultatul ofertei şi 
înscrierea obligaţiunilor la OEVM, municipiul Deva va face toate demersurile 
necesare înscrierii la cota Bursei de Valori Bucureşti a obligaţiunilor municipale 
Deva. 

 Dobânda plătită investitorilor: 
Rata dobânzii este variabilă, recalculată semestrial după formula 
[(BUBID6M+BUBOR6M)/2] + 2%; rata dobânzii aferentă primei perioade de plată 
este de 19% pe an; dobânda se calculează începând cu data obţinerii 
atestatului de închidere a ofertei publice de vânzare, emis de CNVM şi se 
plăteşte semestrial. În cazul în care, pe durata de viaţă a obligaţiunilor, pe 
piaţa monetară din România se va aplica denominarea monedei naţionale 
şi/sau se va adopta ca monedă, EURO - moneda unică europeană, prin 
aderarea României la Uniunea Europeană, modificările ce vor surveni în modul 
de structurare a emisiunii de obligaţiuni se vor face cu respectarea prevederilor 
legale aplicabile la acel moment dat. 

 Perioada de rambursare a împrumutului şi a dobânzii de către Emitent către investitori: 
Rambursarea împrumutului se realizează în 7 rate semestriale - prima rată la 
data de 30.09.2005, a-II-a rată la data de 31.03.2006, a-III-a rată la data de 
29.09.2006, a-IV-a rată la data de 30.03.2007, a-V-a rată la data de 
28.09.2007, a-VI-a rată la data de 31.03.2008, a-VII-a şi ultima rată la data 
de 30.09.2008. 
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Dobânda va fi plătită semestrial la următoarele date: prima rată la data de 
31.03.2005, a-II-a rată la data de 30.09.2005, a-III-a rată la data de 
31.03.2006, a-IV-a rată la data de 29.09.2006, a-V-a rată la data de 
30.03.2007, a-VI-a rată la data de 28.09.2007, a-VII-a rată la data de 
31.03.2008, a-VIII-a şi ultima rată la data de 30.09.2008. 

Tabelul 1 

 

Data Data de referinţă Plată cupon Plată Rată Valoarea ratelor ca % din valoarea 
nominală iniţială 

Valoarea ratelor 
(lei/obligaţiune) 

Valoarea nominală 
(lei/obligaţiune) 

la data emisiunii      1.000.000 
31-Mar-05 24-Mar-05 Cuponul 1    1.000.000 
30-Sep-05 23-Sep-05 Cuponul 2 Rata 1 12,50% 125.000 875.000 
31-Mar-06 24-Mar-06 Cuponul 3 Rata 2 12,50% 125.000 750.000 
29-Sep-06 22-Sep-06 Cuponul 4 Rata 3 12,50% 125.000 625.000 
30-Mar-07 23-Mar-07 Cuponul 5 Rata 4 12,50% 125.000 500.000 
28-Sep-07 21-Sep-07 Cuponul 6 Rata 5 12,50% 125.000 375.000 
31-Mar-08 24-Mar-08 Cuponul 7 Rata 6 12,50% 125.000 250.000 
30-Sep-08 23-Sep-08 Cuponul 8 Rata 7 25,00% 250.000 0 

 

 Modalitatea de plată a dobânzii şi a împrumutului către investitori: 
Agentul de plată – BRD-Groupe Société Générale S.A. - va plăti, din fondurile 
puse la dispoziţie de către Primăria Deva, atât dobânzile cât şi principalul, 
astfel: 
 Pentru persoanele fizice/juridice care deţin Obligaţiuni cumpărate în cadrul 

ofertei primare, plata se va face în numerar la unităţile de subscriere iniţiale 
sau prin virament în contul indicat pe cererea de subscriere sau intr-un 
cont indicat ulterior pe formularul de cerere de plată a 
dobânzii/principalului predat la orice unitate BRD-Groupe Société Générale 
SA cu 3 zile lucrătoare înainte de începerea plăţii. 

 Pentru persoanele fizice/juridice care au cumpărat Obligaţiuni prin 
intermediul BVB, ca urmare a tranzacţionării acestora pe piaţa secundară, 
plata se poate realiza astfel : 
 Prin virament în contul bancar indicat pe formularul de cerere de plată a 

dobânzii/principalului predat la orice unitate BRD cu 3 zile lucrătoare 
înainte de începerea plăţii; 

 În situaţia în care investitorul nu depune o astfel de cerere, plata se va 
face prin virament în contul bancar preluat în sistemul BVB la 
cumpărarea de Obligaţiuni. 

În situaţia în care investitorul nu deţine un cont bancar, plata se va face în 
numerar la unitatea BRD-Groupe Société Générale SA din judeţul de domiciliu 
al investitorului. 

 Destinaţia fondurilor Fondurile rezultate ca urmare a emisiunii de obligaţiuni au în vedere finanţarea 
următoarelor obiective de investiţii din Municipiul Deva: 
1. Modernizare str. Mihai Sadoveanu,   
2. Canalizare Valea Bejan,  
3. Modernizare str. Flamingo, 
4. Canalizare şi alimentare cu apă str. M. Sadoveanu,  
5. Canalizare şi alimentare cu apă str. Flamingo, 
6. Canalizare şi alimentare cu apă str. Plevnei,  
7. Modernizare str. Plevnei,  
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8. Modernizare str. Bucovina. 
 

 Garanţii din partea Emitentului: 
Municipiul Deva garantează plăţile dobânzilor şi rambursările principalului 
aferente obligaţiunilor Municipiului Deva, la termenele de scadenţă, prin 
întreaga sa putere fiscală şi de impozitare, în condiţiile legii, conform 
“Acordului de garantare” prezentat în acest prospect de ofertă publică. 
Municipiul Deva, reprezentat de Primarul Municipiului, garantează plata 
integrală a principalului şi a dobânzilor cu parte din creanţele pe care le are de 
încasat, creanţe ce reprezintă veniturile proprii (conform OUG 45/2003) 
aferente bugetelor locale pe anii 2004, 2005, 2006, 2007 şi 2008. Cuantumul 
veniturilor cu care Municipiul Deva garantează anual este egal cu obligaţiile de 
plată a principalului, a dobânzilor şi a comisioanelor referitoare la aceasta 
emisiune de obligaţiuni, aferente fiecărui an: 2004, 2005, 2006, 2007 şi 
respectiv 2008, conform acordului de garantare prezent în acest prospect. 
Veniturile care se constituie în garanţie şi care sunt încasate la bugetul local 
vor fi supuse condiţiilor Acordului de Garantare, care se va aplica cu prioritate 
faţă de orice revendicări ale unor terţi către Primăria Municipiului Deva, 
indiferent dacă aceste terţe părţi cunosc sau nu cunosc Acordul de Garantare 
încheiat între Primarul Municipiului Deva şi Investitori. 

 Intermediar:      BRD SECURITIES – Groupe Société Générale S.A. 
 Grup de distribuţie:     BRD - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. 
 Modalitatea de efectuare a ofertei publice:  plasament intermediat 
 Metoda de intermediere:     metoda celei mai bune execuţii 
 Comisioane de intermediere:    80 mil. lei comision fix, suportat de Emitent. 
 Comisioanele grupului de distribuţie:   80 mil. lei comision fix, suportat de Emitent. 
 Data şi nr. Deciziei CNVM de aprobare:   3622 / 27.09.2004. 
 Registrul de evidenta şi transfer: 

Va fi ţinut de intermediar până în momentul listării obligaţiunilor, moment în 
care registrul va fi ţinut de Registrul Bursei de Valori Bucureşti. 
 
Riscuri 
Investitorii ar trebui să ia în considerare următorii factori de risc :   

 Riscuri generate de facturi naturali : Nici una din următoarele categorii de risc : risc seismic, risc de 
inundaţii, risc de alunecări de teren nu se prevede a influenţa semnificativ Obiectivul de Investiţii şi nici 
capacitatea Emitentului de a face faţă rambursării capitalului şi plăţii dobânzilor şi comisioanelor. 

 Riscuri privind Emitentul, ca de exemplu : legislaţia în domeniul administraţiei publice locale, inclusiv  
cea referitoare la finanţele publice locale, riscul datorat unificării standardelor contabile. 

 Riscuri economice :     riscuri referitoare la preţ, riscuri economice, riscuri monetare şi valutare, riscuri 
de rată a dobânzii. 

 Alte riscuri :          riscuri datorate fiscalităţii. 
Notă : pentru o descriere detaliată a factorilor de risc ai obligaţiunilor municipale ce fac obiectul acestei 
oferte publice, a se vedea Capitolul « Principalii factori de risc ai obligaţiunilor municipale ce fac obiectul 
ofertei publice ». 
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Definiţii (în ordine alfabetică) 
În înţelesul prezentului prospect termenii de mai jos au următoarele 
semnificaţii: 

 Agentul de plată Agentul de plată a dobânzilor şi a principalului este BRD – Groupe Société 
Générale SA. 

 BUBID6M şi BUBOR6M Reprezintă rata medie a dobânzii plătite de o bancă (dobânda pasivă) pentru 
depozitele atrase pe o perioadă de 6 luni de la alte bănci de pe piaţa 
interbancară monetară. 

Reprezintă rata medie a dobânzii percepută de o bancă (dobânda activă) pentru 
depozitele plasate pe o perioadă de 6 luni la alte bănci pe piaţa interbancară 
monetară. 

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

Informaţii privind nivelul cotaţiei BUBID şi BUBOR se găsesc zilnic pe pagina de 
web a BNR (http://www.bnro.ro) şi în presa financiară românească. 

 BVB Bursa de Valori Bucureşti 

 CNVM Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare. 

 Confirmarea raportului privind rezultatele Ofertei 

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

 Consultantul finaciar al Emitentului  

VMB Partners S.A. 

 Data cupon Reprezintă ziua calendaristică la care devine exigibilă obligaţia emitentului de a 
efectua plata unei dobânzi şi/sau a unei cote părţi din principal către 
proprietarii de obligaţiuni înregistraţi în Registrul de evidenta şi transfer la data 
de referinţă stabilită pentru semestrul respectiv. 

 Data de referinţă Reprezintă data care serveşte la identificarea proprietarilor de obligaţiuni care 
au dreptul de a primi cuponul curent şi/sau o cotă-parte din principal sau 
valoarea integrală sau rămasă a principalului, în conformitate cu documentul 
de emisiune, sau alte drepturi stabilite de lege, prin raportare la înregistrările 
din  Registrul de evidenţă şi transfer de la sfârşitul zilei respective. 

Datele de referinţă pentru plata dobânzilor sunt următoarele: 24.03.2005, 
23.09.2005, 24.03.2006, 22.09.2006, 23.03.2007, 21.09.2007, 24.03.2008 şi 
23.09.2008. 

 Emitentul Municipiul Deva, reprezentat de Primarul Municipiului Deva.  
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 Garanţie Angajamentul emis de Municipiul Deva, reprezentat de Primarul Municipiului, 
prin care 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 OUG 45/2003) aferente bugetelor locale pe anii 2004, 
2005, 2006, 2007 şi 2008. Cuantumul veniturilor prin care Municipiul Deva 
garantează anual este egal cu obligaţiile de plată a principalului, a dobânzilor 
şi a comisioanelor referitoare la această emisiune de obligaţiuni, aferente 
fiecărui an: 2004, 2005, 2006, 2007 şi respectiv 2008. 

 Grupul de distribuţie BRD – Groupe Société Générale SA. 

 Intermediarul BRD Securities - Groupe Société Générale S.A. 

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

 Obligaţiunile Cele 19.160 obligaţiuni cu o valoare nominală iniţială de 1.000.000 
lei/obligaţiune, care fac obiectul acestei Oferte. 

 OEVM Oficiul de Evidenţă a Valorilor Mobiliare. 

 Oferta publică de vânzare 

Oferta făcută de Emitent pentru vânzarea unui Număr de 19.160 de obligaţiuni 
municipale, în condiţiile prevăzute de acest Prospect de Ofertă Publică şi în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 Perioada de derulare a ofertei  

10 zile lucrătoare de la data 07.10.2004, până la data de 20.10.2004 (cu 
posibilitatea prelungirii acestei perioade sau închiderii anticipate, conform 
normelor în vigoare). Orice modificare a termenilor prezentei oferte publice 
aprobate se va face la cererea emitentului, cu acordul prealabil al CNVM şi va fi 
făcută publică printr-un anunţ publicitar obligatoriu, în aceleaşi condiţii ca şi 
oferta, conform legislaţiei în vigoare. 

 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 de ofertă Prezentul document. 

 Rata dobânzii Variabilă, recalculată semestrial conform următoarei formule: 

d =[(BUBID6M+BUBOR6M)/2] + 2%; unde: […] semnifică partea intreaga şi ratele 
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BUBID şi BUBOR sunt ratele dobânzilor interbancare, considerate la 6 luni şi se 
calculează ca mediile aritmetice ale valorilor înregistrate pe parcursul ultimelor 
5 zile lucrătoare anterioare datei de referinţă. 

Rata dobânzii aferente primei perioade de plată este de 19% pe an. 

Dobânda se calculează începând cu data obţinerii atestatului de închidere a 
ofertei publice de vânzare, emis de CNVM şi se plăteşte semestrial. 

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

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

 Scadenţa dobânzii (cuponului) 

Dobânda va fi plătită semestrial la următoarele date: prima rată la data de 
31.03.2005, a-II-a rată la data de 30.09.2005, a-III-a rată la data de 
31.03.2006, a-IV-a rată la data de 29.09.2006, a-V-a rată la data de 
30.03.2007, a-VI-a rată la data de 28.09.2007, a-VII-a rată la data de 
31.03.2008, a-VIII-a şi ultima rată la data de 30.09.2008. 

 Scadenţa împrumutului : 

Prima rată în valoare de 125.000 lei (reprezentând 12,5% din valoarea nominală 
iniţială) la data de 30.09.2005, a-II-a rată în valoare de 125.000 lei 
(reprezentând 12,5% din valoarea nominală iniţială) la data de 31.03.2006, a-
III-a rată în valoare de 125.000 lei (reprezentând 12,5% din valoarea nominală 
iniţială) la data de 29.09.2006, a-IV-a rată în valoare de 125.000 lei 
(reprezentând 12,5% din valoarea nominală iniţială) la data de 30.03.2007, a-
V-a rată în valoare de 125.000 lei (reprezentând 12,5% din valoarea nominală 
iniţială) la data de 28.09.2007, a-VI-a rată în valoare de 125.000 lei 
(reprezentând 12,5% din valoarea nominală iniţială) la data de 31.03.2008, a-
VII-a şi ultima rată în valoare de 250.000 lei (reprezentând 25% din valoarea 
nominală iniţială) la data de 30.09.2008 

 Valoare nominală Reprezintă valoarea principalului nerambursat. 

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

Capitolul 1. Informaţii privind oferta publică de Obligaţiuni municipale 12 
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Notă către investitori 
Municipalitatea şi Intermediarul nu garantează informaţiile şi documentele 
necuprinse în prezentul prospect şi furnizate de altcineva decât de 
municipalitate, consultant, intermediar sau grupul de distribuţie. 

Municipalitatea, consultantul, intermediarul sau grupul de distribuţie sunt 
autorizaţi să furnizeze informaţii sau documente referitoare la prezentul 
prospect. Nici o altă persoană fizică sau juridică nu a fost autorizată sa 
furnizeze informaţii sau documente referitoare la oferta publică descrisă în 
prezentul prospect. 

Acest prospect a fost elaborat numai în legătură cu oferta de obligaţiuni 
descrisă de acesta. Investitorii îşi asumă responsabilitatea în luarea deciziei de 
a investi în valorile mobiliare oferite prin prezentul prospect. Investitorul 
trebuie să ia în considerare atât avantajele cât şi riscurile implicate de investiţie 
în baza unei examinări proprii a termenilor ofertei. 

CNVM a aprobat acest prospect prin Decizia nr.  3622 / 27.09.2004. 

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.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 OFERTEI 
ÎN PRIVINŢA EXIGENŢELOR LEGII ŞI ALE NORMELOR ADOPTATE ÎN APLICAREA 
ACESTEIA. 

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

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

Intermediarul nu face nici o interpretare şi nu dă nici o garanţie, expresă sau 
implicită, în legătură cu acurateţea şi integralitatea informaţiilor din acest 
prospect şi nimic din conţinutul acestui prospect nu este şi nu trebuie să fie 
înţeles ca fiind o promisiune sau ca o interpretare făcută de către intermediar. 

Emitentul, Consultantul, Intermediarul şi Grupul de Distribuţie nu vor avea nici 
o responsabilitate decurgând din oferta efectuată în conformitate cu acest 
prospect în cazuri de forţă majoră (cazurile de forţă reprezintă evenimente 
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neprevăzute, inevitabile sau, în orice caz, în afară controlului unei părţi, şi 
includ, fără a se limita la acestea: stări de război, insurecţie, revolte, tulburări 
civile, calamităţi, incendii, inundaţii, furtuni, greve sau alte tulburări generale 
ale procesului de muncă). 

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

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

Verificând conţinutul acestui prospect, municipiul DEVA prin autoritatea sa 
executivă, Primarul, acceptă responsabilitatea pentru conţinutul acestuia şi 
confirmă că nu sunt omisiuni sau declaraţii neadevărate referitoare la acest 
prospect. 
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Capitolul 1. Informaţii privind oferta publică de Obligaţiuni 
municipale 

1.1. Caracteristici ale împrumutului obligatar 

1.1.1. Date de identificare a Emitentului 

Primăria Municipiului Deva, reprezentată prin Primarul Municipiului Deva, 
domnul Mircia Muntean, cu sediul în municipiul Deva, Piaţa Unirii nr. 4, jud. 
Hunedoara, tel. 0254/218,579, cod poştal 330152, cod fiscal 4374393, cont 
248802014374393 deschis la Trezoreria Deva. 

1.1.2. Cadrul legal şi Hotărârea Consiliului Local care aprobă emisiunea de 
obligaţiuni 

 Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale; 

 Legea nr. 738/2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 74/2001 pentru completarea art. 152 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001; 

 Legea nr. 108/2004 pentru aprobarea şi modificarea OUG nr. 45/2003 
privind finanţele publice locale; 

 Legea nr. 81/1999 a datoriei publice; 

 Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 81/1999 aprobate prin O.M.F. 
nr. 1631/1999 modificate şi completate prin O.M.F. nr. 1987/2001; 

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/30.01.2002 privind impozitele şi 
taxele locale; 

 Ordonanţa de Urgenţă nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea 
resurselor derulate prin Trezoreria statului; 

 Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital; 

 Regulamentul CNVM nr. 6/1999 privind calificarea unor titluri de credit ca 
valori mobiliare; 

 Regulamentul CNVM nr. 5/2003 privind oferta publică de valori mobiliare şi 
alte instrumente financiare; 

 Hotărârea Consiliului Local nr. 156/2004 prin care a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi emiterea de Obligaţiuni ale Municipiului DEVA, 
anexată împreună cu procesul verbal al şedinţei la prezentul Prospect. 

1.1.3. Valoarea emisiunii de Obligaţiuni municipale 

 Obiectul prezentei oferte publice: 

Vânzarea unui număr de 19.160 obligaţiuni, emise de Municipiul DEVA, cu o 
valoare nominală la data emisiunii de 1.000.000 lei/obligaţiune; 
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 Tipul Obligaţiunilor: Valori mobiliare nominative, emise în forma dematerializată, evidenţiate prin  

  înscriere în cont; 

 Valoarea totală a emisiunii:  19.160.000.000 lei; 

 Numărul de obligaţiuni emise:  19.160 obligaţiuni; 

 Valoarea nominală:   1.000.000 lei/obligaţiune; 

Tabelul 3 

 
Data Data de referinţă Plată Rată Valoarea ratelor ca % din 

valoarea nominală iniţială 
Valoarea ratelor 
(lei/obligaţiune) 

Valoarea nominală 
(lei/obligaţiune) 

la data emisiunii     1.000.000 
30-Sep-05 23-Sep-05 Rata 1 12,50% 125.000 875.000 
31-Mar-06 24-Mar-06 Rata 2 12,50% 125.000 750.000 
29-Sep-06 22-Sep-06 Rata 3 12,50% 125.000 625.000 
30-Mar-07 23-Mar-07 Rata 4 12,50% 125.000 500.000 
28-Sep-07 21-Sep-07 Rata 5 12,50% 125.000 375.000 
31-Mar-08 24-Mar-08 Rata 6 12,50% 125.000 250.000 
30-Sep-08 23-Sep-08 Rata 7 25,00% 250.000 0 

 

 Preţul de emisiune:     1.000.000 lei/obligaţiune; 

 Numărul minim de Obligaţiuni subscrise: 1.000.000 lei/obligaţiune; 

 Persoanele care pot subscrie obligaţiuni:   
Oferta se adresează persoanelor fizice sau juridice rezidente sau nerezidente. 
O persoană care solicită obligaţiuni în numele altei persoane fizice trebuie să 
prezinte o procură specială în formă autentificată din partea persoanei pe care 
o reprezintă. 

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

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

 Dreptul de proprietate asupra obligaţiunilor 
Dreptul de proprietate asupra obligaţiunilor subscrise, plătite şi alocate se 
transmite la data inscrierii în registrul obligatarilor şi este atestat prin extrasele 
eliberate şi transmise de către Intermediar în termen de 5 zile lucrătoare după 
consolidarea registrului. 

1.1.4. Preţul de vânzare  1.000.000 lei/obligaţiune 
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1.1.5. Perioada de derulare a ofertei publice 

10 zile lucrătoare de la data 07.10.2004 până la data de 20.10.2004, (cu 
posibilitatea prelungirii acestei perioade sau închiderii anticipate, conform 
normelor în vigoare). Orice modificare a termenilor prezentei oferte publice 
aprobate se va face la cererea emitentului, cu acordul prealabil al CNVM şi va fi 
făcută publică printr-un anunţ publicitar obligatoriu, în aceleaşi condiţii ca şi 
oferta, conform legislaţiei în vigoare. 

1.1.6. Piaţa reglementată de tranzacţionare 

În termen de 20 zile lucrătoare de la data obţinerii certificatului de valoare 
mobiliară emis de către OEVM, Primăria Municipiului Deva va depune toate 
documentele necesare înscrierii la cota Bursei de Valori Bucureşti a 
obligaţiunilor municipale. 

1.1.7. Intermediarul ofertei şi membrii grupului de distribuţie 

 Intermediar: Societatea de servicii de investitii financiare BRD Securities SA, cu sediul în 
Bucureşti, B-dul Ion Mihalache nr 1 – 7, sector 1, înregistrată la Registrul 
Comerţului sub nr. J40/6068/1996, cod unic de înregistrare 8653560. 

 Grupul de distribuţie: BRD – Groupe Société Générale SA, cu sediul în Bucureşti, B-dul Ion Mihalache 
nr 1 – 7, sector 1, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J40/608/1991, 
cod unic de înregistrare 361579. 

1.1.8. Scadenţa 

 Scadenţa împrumutului: 
Rambursarea se realizează semestrial astfel: prima rată în valoare de 125.000 
lei (reprezentând 12,5% din valoarea nominală iniţială) la data de 30.09.2005, 
a-II-a rată în valoare de 125.000 lei (reprezentând 12,5% din valoarea 
nominală iniţială) la data de 31.03.2006, a-III-a rată în valoare de 125.000 lei 
(reprezentând 12,5% din valoarea nominală iniţială) la data de 29.09.2006, a-
IV-a rată în valoare de 125.000 lei (reprezentând 12,5% din valoarea nominală 
iniţială) la data de 30.03.2007, a-V-a rată în valoare de 125.000 lei 
(reprezentând 12,5% din valoarea nominală iniţială) la data de 28.09.2007, a-
VI-a rată în valoare de 125.000 lei (reprezentând 12,5% din valoarea nominală 
iniţială) la data de 31.03.2008, a-VII-a şi ultima rată în valoare de 250.000 lei 
(reprezentând 25% din valoarea nominală iniţială) la data de 30.09.2008. 

 Scadenţa dobânzii: Dobânda va fi plătită semestrial la următoarele date: prima rată la data de 
31.03.2005, a-II-a rată la data de 30.09.2005, a-III-a rată la data de 
31.03.2006, a-IV-a rată la data de 29.09.2006, a-V-a rată la data de 
30.03.2007, a-VI-a rată la data de 28.09.2007, a-VII-a rată la data de 
31.03.2008, a-VIII-a şi ultima rată la data de 30.09.2008. 

 Datele de referinţă: Datele de referinţă pentru plata dobânzilor sunt următoarele 24.03.2005, 
23.09.2005, 24.03.2006, 22.09.2006, 23.03.2007, 21.09.2007, 24.03.2008 şi 
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23.09.2008. 

1.1.9. Dobânda 

Dobânda cuvenită şi calculul ratei dobânzii: 

 Dobânda se calculează semestrial, la data de referinţă, după formula: 

[(BUBID6M+BUBOR6M)/2] + 2%; 

unde: [...] semnifică partea întreagă, iar ratele BUBID şi BUBOR sunt ratele 
dobânzilor interbancare, considerate la 6 luni; Ratele BUBID6M şi BUBOR6M se 
calculează ca mediile aritmetice ale valorilor înregistrate pe parcursul ultimelor 
5 zile lucrătoare anterioare datei de referinţă. 

 Dobânda aferentă primului semestru este stabilită la 19% pe an; 

 Dobânda se calculează începând cu data confirmării de către CNVM a 
raportului privind rezultatele ofertei; 

 Rata dobânzii pentru următoarea perioadă de plată se calculează la data de 
referinţă a dobânzii aferente perioadei curente. Dobânda 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 şi OEVM şi Bursei de Valori Bucureşti. 

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

 Informaţii privind nivelul ratelor BUBID şi BUBOR se găsesc zilnic pe pagina 
de web a BNR (www.bnro.ro) şi în presa financiară românească. 

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

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

 Datele de referinţă pentru plata dobânzilor sunt următoarele: 24.03.2005, 
23.09.2005, 24.03.2006, 22.09.2006, 23.03.2007, 21.09.2007, 
24.03.2008 şi 23.09.2008. 

Procedura de modificare a  ratei dobânzii: 

Recalcularea excepţională a dobânzii: în cazul în care între două momente 
consecutive de calcul semestrial al dobânzii aceasta, dacă ar fi recalculată, ar 
diferi în plus sau în minus cu jumătate relativ la dobânda declarată, rata 
dobânzii se recalculează. Această rată a dobânzii va fi valabilă pentru restul 
semestrului. Dobânda plătită în semestrul respectiv se va calcula în funcţie de 
numărul de zile pentru care diverse niveluri ale dobânzii au fost valabile. De 
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asemenea, dobânda se recalculează în cazul schimbării valutei naţionale: 
trecere la euro sau consiliu monetar; 

Exemplu de calcul excepţional de dobândă:  
Dacă la momentul calculului semestrial al dobânzii (ziua 0 din 180) 
 media aritmetică dintre BUBID şi BUBOR este de 18% 
 dobânda de plată rezultată este d0 = 20% (18% + 2%) 

 Dacă pe parcursul perioadei de plată respective (de exemplu începând din 
ziua 17 şi până la finalul celor 180 de zile) media aritmetică dintre BUBID şi 
BUBOR creşte la cel puţin 28% în aşa fel încât dobânda calculată ar fi cel 
puţin 30% adică ar fi mai mare cu cel puţin ½ din faţă de valoarea calculată 
la începutul intervalului (20% x 1,5) 

 rata dobânzii se recalculează d1 = 30% 

 dobânda plătită la finalul perioadei de plată rezultă din aplicarea celor două 
rate ale dobânzii, d0 şi d1 pentru numărul de zile pentru care acestea au 
fost valabile: d = [d0 x 17 + d1 x (180-17)] /180. 

1.1.10. Programul de rambursare a împrumutului obligatar 

 Datele de rambursare a împrumutului obligatar 
 Periodicitatea plăţii dobânzii: plata dobânzii se face semestrial astfel: 

Tabelul 4 

 
Cuponul Data de 

referinţă 
Data cuponului 

(prima zi de plată) 
Intervalul de plată a dobânzii* 

(7 zile lucrătoare) 
Perioada pentru care  
se plăteşte dobânda 

Cuponul 1 24-Mar-05 31-Mar-05 31.03 - 08.04.2005 Începând de la data obţinerii atestatului de închidere a ofertei publice 
de vânzare emis de CNVM şi până la data de 30.03.2005 

Cuponul 2 23-Sep-05 30-Sep-05 30.09 - 10.10.2005 31.03.2005 - 29.09.2005 
Cuponul 3 24-Mar-06 31-Mar-06 31.03 - 10.04.2006 30.09.2005 - 30.03.2006 
Cuponul 4 22-Sep-06 29-Sep-06 29.09 - 09.10.2006 31.03.2006 - 28.09.2006 
Cuponul 5 23-Mar-07 30-Mar-07 30.03 - 09.04.2007 29.09.2006 - 29.03.2007 
Cuponul 6 21-Sep-07 28-Sep-07 28.09 - 08.10.2007 30.03.2007 - 27.09.2007 
Cuponul 7 24-Mar-08 31-Mar-08 31.03 - 08.04.2008 28.09.2007 - 30.03.2008 
Cuponul 8 23-Sep-08 30-Sep-08 30.09 - 08.10.2008 31.03.2008 - 29.09.2008 

Notă: 1*Intervalul de plată se prelungeşte cu numărul de zile din intervalul de plată declarate 
nelucrătoare ulterior autorizării acestui prospect. 

 Perioadele de rambursare a împrumutului de către Emitent către investitori 
 Rambursarea se realizează în şapte rate, după cum urmează: 

Tabelul 5 

 
Rata Data de referinţă pentru plata ratelor Intervalul de plată a ratelor* Suma rambursată 

Rata 1 23-Sep-05 30.09 - 10.10.2005 125.000 lei/obligaţiune 
Rata 2 24-Mar-06 31.03 - 10.04.2006 125.000 lei/obligaţiune 
Rata 3 22-Sep-06 29.09 - 09.10.2006 125.000 lei/obligaţiune 
Rata 4 23-Mar-07 30.03 - 09.04.2007 125.000 lei/obligaţiune 
Rata 5 21-Sep-07 28.09 - 08.10.2007 125.000 lei/obligaţiune 
Rata 6 24-Mar-08 31.03 - 08.04.2008 125.000 lei/obligaţiune 
Rata 7 23-Sep-08 30.09 - 08.10.2008 250.000 lei/obligaţiune 

 

Notă: *) Intervalul de plată se prelungeşte cu numărul de zile din intervalul de plată declarate 
nelucrătoare ulterior autorizării acestui prospect. 

 Datele de referinţă pentru plata ratelor sunt următoarele: 23.09.2005, 
24.03.2006, 22.09.2006, 23.03.2007, 21.09.2007, 24.03.2008 şi 
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23.09.2008 (au dreptul de încasare a ratelor corespunzătoare 
împrumutului obligatar, toţi deţinătorii de obligaţiuni înregistraţi în 
Registrul Deţinătorilor de Obligaţiuni la datele de referinţă menţionate mai 
sus); 

 Răscumpărare: Nu este cazul. 

1.1.11. Modalitatea de derulare a ofertei 

 Publicitatea ofertei: Anunţul publicitar de ofertă va fi publicat în două cotidiene de difuzare 
naţională, în conformitate cu Art. 175 alin 1) din Legea nr. 297/2004 privind 
piaţa de capital (publicată în Monitorul Oficial nr. 571/29.06.2004). 

 Modalitatea de intermediere a ofertei 
Metoda de intermediere: metoda celei mai bune execuţii care constă în 
vânzarea obligaţiunilor prin intermediul societăţii de servicii de investiţii 
financiare şi a grupului de distribuţie constituit în acest sens care se angajează 
să distribuie către public maximul posibil din valorile mobiliare primite. 

 Perioada de derulare a ofertei 

Subscrierea obligaţiunilor se desfăşoară pe parcursul a 10 zile lucrătoare de la 
data 07.10.2004 până la data de 20.10.2004, (cu posibilitatea prelungirii 
acestei perioade sau închiderii anticipate, conform normelor în vigoare). Orice 
modificare a termenilor prezentei oferte publice aprobate se va face la cererea 
emitentului, cu acordul prealabil al CNVM şi va fi făcută publică printr-un 
anunţ publicitar obligatoriu, în aceleaşi condiţii ca şi oferta, conform legislaţiei 
în vigoare. 

 Locurile de subscriere şi programul de lucru cu publicul 
Subscrierea pentru Obligaţiunile oferite pe piaţa primară se va face în fiecare zi 
lucrătoare, (6 ore /zi),  pe toată perioada de subscriere a Ofertei, astfel: 
 subscrierea prin virament bancar se poate realiza prin intermediul întregii 

reţele teritoriale BRD timp de 6 ore/zi  in intervalul 9:00- 16:00, in functie 
de programul fiecarei unitati. 

 subscrierea în numerar se poate  realiza la următoarele centre: 
Tabelul 6 

 
Centre de subscriere Adresa Orar subscriere* 

Sucursala BRD Deva Str. Piaţa Operei, Nr. 7, jud. Hunedoara 9:00 – 15:00 
Agenţia BRD Haţeg Str. Horea, Nr. 5, jud. Hunedoara 9:00 – 13:00 

14:00 – 16:00 
Agentia BRD Hunedoara Bdul Libertăţii, Nr. 26, jud. Hunedoara 9:00 – 15:00 
Agentia BRD Orăştie Str.Eroilor, Bl. C1, jud. Hunedoara 9:00 – 15:00 
Agentia BRD Petroşani Str. 1 Decembrie 1918, nr. 79, jud. Hunedoara  9:00 – 15:00 
Sucursala BRD Unirea Bdul. Vintilă Vodă Nr. 2, bl. E1, Bucureşti 9:00 – 13:00 

14:00 – 16:00 
Sucursala BRD Dorobanţi Calea Dorobanti nr.135,Sector 1, Bucureşti 9:00 – 15:00 
Sucursala BRD Calderon Str. J.L. Calderon, Nr. 31, Sector 2, Bucureşti 9:00 – 13:00 

13:30 – 15:30 
Agentia BRD Carol Bd. Pache Protopopescu, Nr. 25, Sector 2, Bucureşti 9:00 – 13:00 

14:00 – 16:00 
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Centre de subscriere Adresa Orar subscriere* 
Agentia BRD Piaţa Romană Bd. Magheru, Nr. 35, parter, Sector 1, Bucureşti 9:00 – 15:00 
Sucursala BRD Academiei Str. Ion Campineanu, Nr. 11, Sector 1, Bucureşti 9:00 – 15:00 
Sucursala BRD Brătianu Bdul I.C. Brătianu, nr. 44 bis, Sector 3, Bucureşti 9:00 – 15:00 
BRD Securities SA B-dul Ion Mihalache nr 1 – 7, etaj 6, sector 1, 

Bucureşti 
9:00 – 15:00 

 

Notă: *)În fiecare zi lucrătoare pe perioada de subscriere timp de 6 ore/zi. 

Subscrierea se realizează prin completarea formularului de subscriere (două 
exemplare în original), care va fi disponibil la toate centrele de subscriere. 

Semnarea formularului de subscriere reprezintă acceptarea necondiţionată a 
condiţiilor ofertei şi a Acordului de garantare. 

Date privind emisiunea de Obligaţiuni se pot obţine şi de la sediul Primăriei 
Deva. 

 Documente necesare pentru subscriere: 

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

I. În cazul subscrierii în unităţile Grupului de Distribuţie: 

 Persoane fizice rezidente care subscriu în nume propriu: 

 Buletin sau carte de identitate (original şi copie); 

 Dovada depunerii de numerar sau dovada efectuării plăţii prin virament 
bancar. 

 Persoane fizice rezidente care subscriu în numele altei persoane fizice: 

 Buletin sau carte de identitate (original şi copie); 

 Dovada depunerii de numerar sau dovada efectuării plăţii prin virament 
bancar; 

 Procură în forma autentică (original şi copie). 

 Persoane fizice rezidente care subscriu în numele copiilor minori: 

 Buletin sau carte de identitate (original şi copie); 

 Dovada depunerii de numerar sau dovada efectuării plăţii prin virament 
bancar; 

 Certificatul de naştere al copilului şi/sau dovada tutelei (original şi 
copie). 

 Persoane fizice rezidente handicapate: 

 Buletin sau carte de identitate (original şi copie); 

 Dovada depunerii de numerar sau dovada efectuării plăţii prin virament 
bancar; 

 Actul juridic ce instituie curatela (original şi copie). 

 Persoane fizice nerezidente care subscriu în nume propriu: 

 Paşaport (original şi copie); 

 Dovada depunerii de numerar sau dovada efectuării plăţii prin virament 
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bancar; 

 Dovada că banii plătiţi la subscriere au provenit din schimburi valutare, 
dividende încasate sau operaţiuni pe pieţe de capital. 

 Persoane fizice nerezidente care subscriu în numele altei persoane fizice 
nerezidente: 

 Paşaport (original şi copie); 

 Dovada depunerii de numerar sau dovada efectuării plăţii prin virament 
bancar; 

 Dovada că banii plătiţi la subscriere au provenit din schimburi valutare, 
dividende încasate sau operaţiuni pe pieţe de capital. 

 Procură în forma autentică (original şi copie). 

 Persoane juridice rezidente care subscriu în nume propriu: 

 Copie după codul fiscal şi certificatul ce atestă înregistrarea la Registrul 
Comerţului; 

 Dovada depunerii de numerar sau dovada efectuării plăţii prin virament 
bancar; 

 Împuternicire în original pentru persoana care semnează formularul de 
subscriere. 

 Persoane juridice nerezidente: 

 Copie după codul fiscal şi certificatul ce atestă înmatricularea persoanei 
juridice (tradus în limba română şi legalizat); 

 Dovada depunerii de numerar sau dovada efectuării plăţii prin virament 
bancar; 

 Împuternicire în original pentru persoana care semnează formularul de 
subscriere (tradusă în limba română şi legalizată); 

 Dovada că banii plătiţi la subscriere au provenit din schimburi valutare, 
dividende încasate sau operaţiuni pe pieţe de capital. 

 Persoane juridice rezidente care subscriu în numele altor persoane juridice 
nerezidente: 

 Copie după codul fiscal şi certificatul ce atestă înmatricularea persoanei 
juridice (tradus în limba română şi legalizat); 

 Dovada depunerii de numerar sau dovada efectuării plăţii prin virament 
bancar; 

 Mandat în original din partea societăţii nerezidente pentru efectuarea 
subscrierii; 

 Împuternicire în original pentru persoana care semnează formularul de 
subscriere. 

Subscrierea în numerar este validată automat în baza prezentării documentelor 
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solicitate. 

Subscrierea prin virament prin unităţile Grupului de Distribuţie este validată 
numai dacă sumele reprezentând contravaloarea subscrierii ajung în contul 
colector al unităţii la care s-a depus cererea de subscriere, până în maxim 
două zile de la data închiderii ghişeelor. 

În cazul în care suma trimisă este mai mare decât suma necesară subscrierii 
numărului de Obligaţiuni solicitate, cererea este validată pentru numărul de 
Obligaţiuni solicitate. 

În cazul în care suma trimisă este mai mică decât suma necesară subscrierii 
numărului de Obligaţiuni solicitate, dar nu mai mică decât contravaloarea unei 
Obligaţiuni, atunci cererea de subscriere este validată pentru numărul de 
Obligaţiuni corespunzător sumei depuse. 

II. În cazul subscrierii la sediul Intermediarului: 

Subscrierea la sediul Intermediarului se va face în baza documentelor solicitate 
la subscrierea prin unităţile Grupului de Distribuţie, în aceleaşi condiţii de 
validare a subscrierii. 

Pentru investitorii care utilizează bănci custode, validarea subscrierii se va face 
în baza garanţiei băncii custode privind asumarea decontării pentru suma 
subscrisă. 

Pentru investitorii care nu utilizează bănci custode, validarea subscrierii se va 
face numai în condiţiile în care suma necesară subscrierii este depusă într-un 
cont la dispoziţia Intermediarului, până la data închiderii Ofertei publice. 

Subscrierile care nu sunt validate nu vor intra în procesul de alocare. 

 Conturile de colectare pentru sumele subscrise prin virament: 
Tabelul 7 

 
Unitate de subscriere Beneficiar Nr. cont bancar Banca 

Sucursala BRD Deva BRD Grup Vanzare Deva R047BRDE220SV1094583220 BRD Deva 
Agenţia BRD Haţeg BRD Grup Vanzare Deva R047BRDE220SV1094583220 BRD Deva 
Agenţia BRD Hunedoara BRD Grup Vanzare Deva R047BRDE220SV1094583220 BRD Deva 
Agentia BRD Orăştie BRD Grup Vanzare Deva R047BRDE220SV1094583220 BRD Deva 
Agenţia BRD Petroşani BRD Grup Vanzare Deva R047BRDE220SV1094583220 BRD Deva 
Sucursala BRD Unirea BRD Grup Vanzare Deva R071BRDE441SV33027694410 BRD Unirea 
Sucursala BRD Dorobanţi BRD Grup Vanzare Deva R068BRDE445SV29332564450 BRD Dorobanţi 
Sucursala BRD Calderon BRD Grup Vanzare Deva R004BRDE410SV38863754100 BRD Academiei 
Agenţia BRD Carol BRD Grup Vanzare Deva R071BRDE441SV33027694410 BRD Unirea 
Agenţia BRD Piaţa Romană BRD Grup Vanzare Deva R004BRDE410SV38863754100 BRD Academiei 
Sucursala BRD Academiei BRD Grup Vanzare Deva R004BRDE410SV38863754100 BRD Academiei 
Sucursala BRD Brătianu BRD Grup Vanzare Deva R004BRDE410SV38863754100 BRD Academiei 
Alte unităţi BRD* BRD Grup Vanzare Deva R014BRDE422SV00002034220 BRD-Directia Titluri  
BRD Securities BRD Securities R071BRDE450SV00972524500 BRD SMCC 
 

Notă: *)Reprezentând unităţile din cadrul reţelei teritoriale BRD cu excepţia unităţilor menţionate 
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nominal mai sus. 

 Revocarea subscrierii: Prin semnarea Formularului de Subscriere, investitorii confirmă citirea 
Prospectului şi efectuarea subscrierii în condiţiile prevăzute în prezentul 
Prospect. Subscrierea în cadrul ofertei publice de către investitori este 
necondiţionată şi revocabilă până în ultima zi de valabilitate a ofertei, în 
conformitate cu prevederile art. 22.1 din Regulamentul CNVM nr. 5/2003. 

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. 

Revocarea poate fi făcută numai de titularul subscrierii sau de către acelaşi 
împuternicit care a efectuat subscrierea în numele titularului dacă în actul de 
împuternicire are menţionat ca drept şi acţiunea 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 în formularul de revocare, fie în numerar, la unităţile unde s-a 
depus formularul de subscriere, în termen de 5 zile lucrătoare de la închiderea 
ofertei. Sumele aferente revocărilor în numerar vor fi disponibile la sediile de 
subscriere pentru un interval de 10 zile lucrătoare după care vor fi returnate 
Emitentului, care le va plăti prin mandat poştal în termen de 10 zile lucrătoare 
Comisioanele şi spezele bancare vor fi suportate de subscriitori. 

 Comisioanele percepute subscriitorilor de către Grupul de Distribuţie 
 la subscriere: comision suportat de Emitent; 
 la plata dobânzilor şi ratelor: 0,5 % din sumele de plată dar nu mai mult de 

500.000 lei/operaţiune, suportat de investitori la data efectuării plăţilor 
respective. 

 Modalităţi de plată a dobânzii şi a împrumutului obligatar către investitori: 
 pentru persoanele fizice/juridice care deţin Obligaţiuni cumpărate în cadrul 

ofertei primare de Obligaţiuni, plata se va face în numerar la unităţile de 
subscriere iniţiale sau prin virament în contul indicat pe cererea de 
subscriere sau intr-un cont indicat ulterior pe formularul de cerere de plata 
a dobânzii/principalului predat la orice unitate BRD cu 3 zile lucrătoare 
înainte de începerea plăţii; 

 pentru persoanele fizice/ juridice care au cumpărat Obligaţiuni prin 
intermediul BVB, ca urmare a tranzacţionării acestora pe piaţa secundară, 
plata se poate realiza astfel: 

 Prin virament în contul bancar indicat pe formularul de cerere de plată a 
dobânzii/principalului predat la orice unitate BRD cu 3 zile lucrătoare 
înainte de începerea plăţi. 

 În situaţia în care investitorul nu depune o astfel de cerere, plata se va 
face prin virament în contul bancar preluat în sistemul BVB la 
cumpărarea de Obligaţiuni. 
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 În situaţia în care investitorul nu deţine un cont bancar, plata se va face 
în numerar la unitatea BRD din judeţul de domiciliu al investitorului. 

Sumele neridicate de investitori în intervalul de plată a dobânzii, respectiv 
împrumutului, rămân la dispoziţia Emitentului, putând fi solicitate acestuia 
până la expirarea termenului legal de prescriere. 

 Modalitatea de alocare a obligaţiunilor 
Procesul de alocare a Obligaţiunilor subscrise în cadrul Ofertei se va efectua în 
termen de 2 zile lucrătoare de la data de închidere a subscripţiilor conform 
principiului “Primul venit, primul servit”.  

În aplicarea principiului “Primul venit, primul servit" se va lua în considerare 
ziua, ora şi minutul subscrierii, aşa cum rezultă din formularul de subscriere. 
Pentru cereri depuse în acelaşi moment se va lua în considerare centrul la care 
s-a depus formularul de subscriere, prioritatea fiind următoarea: 

 Sucursala BRD Deva, Str. Piaţa Operei, Nr. 7, jud. Hunedoara; 
 Agenţia BRD Haţeg, Str. Horea, Nr. 5, jud. Hunedoara; 
 Agenţia BRD Hunedoara, Bdul Libertăţii, Nr. 26, jud. Hunedoara; 
 Agentia BRD Orăştie, Str.Eroilor, Bl. C1, jud. Hunedoara; 
 Agentia BRD Petroşani, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 79, jud. Hunedoara; 
 Sucursala BRD Unirea, Bdul. Vintilă Vodă Nr. 2, bl. E1, Bucureşti; 
 Sucursala BRD Dorobanţi, Calea Dorobanti nr.135,Sector 1, Bucureşti; 
 Sucursala BRD Calderon, Str. J.L. Calderon, Nr. 31, Sector 2, Bucureşti 
 Agentia BRD Carol, Bd. Pache Protopopescu, Nr. 25, Sector 2, Bucureşti; 
 Agentia BRD Piaţa Romană, Bd. Magheru, Nr. 35, parter, Sector 1, Bucureşti; 
 Sucursala BRD Academiei, Str. Ion Campineanu, Nr. 11, Sector 1, Bucureşti; 
 Sucursala BRD Brătianu, Bdul I.C. Brătianu, nr. 44 bis, Sector 3, Bucureşti; 
 Alte unităţi BRD*); 
 BRD Securities SA,  B-dul Ion Mihalache nr 1 – 7, etaj 6, sector 1, Bucureşti. 

Notă: *)Reprezentând unităţile din cadrul reţelei teritoriale BRD cu excepţia unităţilor menţionate 
nominal mai sus, care vor fi luate în considerare în ordinea lor alfabetică. 

În cazul încheierii cu succes a ofertei (au fost subscrise şi platite minim 60% 
din numărul de obligaţiuni oferite public) în cadrul căreia numărul 
obligaţiunilor subscrise este mai mic decât numărul obligaţiunilor oferite, toate 
formularele înregistrate şi plătite vor fi onorate integral restul obligaţiunilor 
nesubscrise urmând a fi anulate;  

În cazul în care numărul obligaţiunilor subscrise este egal cu numărul 
obligaţiunilor oferite, toate formularele înregistrate şi plătite vor fi onorate 
integral. 

În caz de suprasubscriere, investitorilor li se va rambursa diferenţa între suma 
depusă drept contravaloare a Obligaţiunilor subscrise şi contravaloarea 
Obligaţiunilor alocate în maxim cinci zile lucrătoare de la inchiderea Ofertei, fie 
în numerar la sediul unităţii Grupului de Distribuţie unde a făcut subscrierea, 
fie prin transfer bancar în contul indicat de investitor. Aceste sume nu vor fi 
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purtătoare de dobândă. 

Sumele aferente restituirilor în numerar vor fi disponibile la sediile de 
subscriere pentru un interval de 10 zile lucrătoare după care vor fi returnate 
Emitentului, care le va plăti prin mandat poştal în termen de 10 zile lucrătoare. 
Comisioanele şi spezele bancare vor fi suportate de Emitent. 

În cazul încheierii fără succes a ofertei publice, sumele depuse de subscriitori 
vor fi returnate în termen de 2 zile lucrătoare de la data confirmării de către 
CNVM a raportului privind rezultatele ofertei. Plata se va face fie prin virament 
în contul indicat de subscriitor pe formularul de subscriere, fie în numerar la 
unitatea unde s-a depus formularul de subscriere. Aceste sume nu vor fi 
purtătoare de dobândă. Comisioanele şi spezele bancare vor fi suportate de 
Emitent. Sumele aferente restituirilor în numerar vor fi disponibile la sediile de 
subscriere pentru un interval de 10 zile lucrătoare după care vor fi returnate 
Emitentului, care le va plăti prin mandat poştal în termen de 10 zile lucrătoare. 

Motive independente de Emitent sau Intermediar pot duce la întârzieri în 
procesarea datelor şi întocmirea raportului privind Oferta sau la închiderea 
Ofertei prin confirmarea de către CNVM a raportului privind 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. 

1.2. Scopul emisiunii 

Fondurile rezultate ca urmare a emisiunii de obligaţiuni au în vedere finanţarea 
următoarelor obiective de investiţii din Municipiul Deva: 

 Modernizare str. Mihai Sadoveanu,   
 Canalizare Valea Bejan,  
 Modernizare str. Flamingo, 
 Canalizare şi alimentare cu apă str. M. Sadoveanu,  
 Canalizare şi alimentare cu apă str. Flamingo, 
 Canalizare şi alimentare cu apă str. Plevnei,  
 Modernizare str. Plevnei,  
 Modernizare str. Bucovina. 

 

1.3. Modalitatea de garantare a împrumutului obligatar 

Municipiul DEVA garantează plăţile dobânzilor şi rambursările principalului 
aferente obligaţiunilor Municipiului DEVA, la termenele de scadenţă în 
condiţiile legii şi în conformitate cu “Acordul de garantare” din prezentul 
prospect. 
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Primăria Municipiului DEVA reprezentată de Primarul Municipiului garantează 
plata integrală a principalului şi a dobânzilor cu parte din creanţele pe care le 
are de încasat, creanţe ce reprezintă veniturile proprii calculate conform OUG 
45/2003 aferente bugetelor locale pe anii 2004, 2005, 2006, 2007 şi 
respectiv, 2008. Cuantumul veniturilor cu care Municipiul DEVA garantează 
anual este egal cu obligaţiile de plată a principalului, a dobânzilor şi a 
comisioanelor referitoare la această emisiune de obligaţiuni, aferente fiecărui 
an: 2004, 2005, 2006, 2007 şi respectiv, 2008. 

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

 Surse de returnare a împrumutului 
Municipalitatea se obligă să ramburseze împrumutul obligatar şi să plătească 
dobânzile şi comisioanele aferente acestei datorii exclusiv din veniturile sale 
fără ca Guvernul să aibă vreo obligaţie de plată şi fără să fie folosită 
credibilitatea sau capacitatea de impozitare a Guvernului pentru garantarea 
rambursării datoriei Municipalităţii a plăţii dobânzilor şi comisioanelor 
aferente. 

Conform art. 59 alin. (4) din O.U.G. nr. 45/2003 privind finanţele publice 
locale, autorităţilor administraţiei publice locale li se interzice accesul la 
împrumuturi sau să garanteze orice fel de împrumut, dacă totalul datoriilor 
anuale reprezentând ratele scadente la împrumuturile contractate şi/sau 
garantate, dobânzile şi comisioanele aferente acestora, inclusiv ale 
împrumutului care urmează să fie contractat şi sau garantat în anul respectiv, 
depăşeşte limita de 20% din totalul veniturilor proprii ale bugetelor locale, 
calculate conform Anexa Nr.1, Cap. II lit. A din O.U.G. nr. 45/2003. 

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

Emitentul va face public la încheierea fiecărui exerciţiu financiar anual contul 
de execuţie bugetară. 
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ACORD DE GARANTARE 

Între: 

Municipiul Deva, în calitate de Emitent, reprezentat de Primar 

şi 

Persoanele fizice şi juridice deţinători ai obligaţiunilor municipale emise de 
Municipiul Deva în baza prospectului de emisiune aprobat de CNVM prin 
Decizia nr. 3622 / 27.09.2004, şi înregistraţi la OEVM, precum şi succesorilor 
în drepturi ai acestora înregistraţi în registrul deţinătorilor de obligaţiuni, în 
calitate de Împrumutători 

AVÂND ÎN VEDERE 

 Art. 59 din OUG nr.45/2003 privind finanţele publice locale, prin care 
Autorităţile publice locale pot garanta împrumuturile contractate, prin 
VENITURILE PROPRII prevăzute la art 5 alin (1) lit. a) din OUG 45/2003; 

 Prevederile art. 21 alin 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locala, cu modificările ulterioare, prin care primarul funcţioneaza ca 
autoritate a administraţiei publice locale; 

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului DEVA nr. 156/2004 privind 
contractarea unui împrumut în valoare de 19.160.000.000 lei printr-o 
emisiune de obligaţiuni municipale; 

În consecinţa acestora, a intervenit următorul Acord de garantare: 

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

Art.2. Toate plăţile dobânzilor şi rambursările principalului la termenele de 
scadenţă aferente obligaţiunilor Municipiului Deva vor fi efectuate din veniturile 
proprii (calculate conform OUG 45/2003) aferente bugetului local conform legii 
şi a prospectului de ofertă publică de vânzare de obligaţiuni municipale Deva 
aprobat de către CNVM. 

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

Art.4. Municipiul Deva 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 OUG 45/2003) aferente bugetelor locale pe 
anii 2004, 2005, 2006, 2007 şi 2008, prin cesionarea veniturilor Emitentului ce 
sunt evidenţiate în contul nr. 248802494374393 deschis la Trezoreria 
Municipiului Deva. Cuantumul veniturilor cu care Municipiul Deva garantează 
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anual este egal cu obligaţiile de plată a principalului, a dobânzilor şi a 
comisioanelor referitoare la această emisiune de obligaţiuni, aferente fiecărui 
an: 2004, 2005, 2006, 2007 şi respectiv 2008. 

Art.5. Constituirea drept garanţii a veniturilor prevăzute la art. 4 se face pentru 
garantarea obligaţiunilor emise de Municipiul Deva în cadrul ofertei publice 
primare de vânzare de obligaţiuni municipale pe piaţa internă de capital, în 
temeiul căreia Municipiul Deva a împrumutat suma de 19.160.000.000 lei care 
urmează a fi rambursată în şapte rate ce vor fi plătite astfel: 30.09.2005, 
31.03.2006, 29.09.2006, 30.03.2007, 28.09.2007, 31.03.2008 şi 30.09.2008. 

Rata dobânzii aferentă acestui împrumut va fi stabilită şi plătită semestrial 
conform formulei [(BUBID6M+BUBOR6M)/2]+2%, la următoarele date: 
31.03.2005, 30.09.2005, 31.03.2006, 29.09.2006, 30.03.2007, 28.09.2007, 
31.03.2008, ultima dobândă va fi plătită la data de 30.09.2008. 

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

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

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

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

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

Art.11. Nerespectarea condiţiilor şi termenelor din prezentul Acord de 
Garantare îndreptăţeşte deţinătorii de obligaţiuni municipale emise de 
Municipiul Deva să solicite Primarului realizarea acestora pe cale amiabilă. În 
caz contrar soluţionarea va fi supusă instanţelor competente în materie. 

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

Municipiul Deva 

Primar Mircia MUNTEAN 
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Capitolul 2. Informaţii cu privire la emitent 

2.1. Date de identificare a Emitentului 

2.1.1. Sediul emitentului 

Emitentul este Primăria Municipiul Deva cu sediul în Piaţa Unirii nr. 4, Deva, 
judeţul Hunedoara, cod poştal 330152, tel. 0254/218.579, 
cont 248802494374393 deschis la Trezoreria Deva. 

2.1.2. Cod fiscal  

Codul fiscal: 4374393. 

2.2. Informaţii generale 

2.2.1. Cadru istoric 

Deva este situată pe malul stâng al Mureşului, la 187 m altitudine, la poalele 
munţilor Apuseni şi Poiana Ruscă. Deşi prima atestare a Devei datează din 
1269, numeroase vestigii, în mare parte conservate la Muzeul Judeţean 
Hunedoara, demonstrează că localitatea datează din neolitic, din epoca pietrei 
şlefuite (5500-2500 î.d.Hr.). Reşedinţă voievodală din 1307 şi centru al unui 
district militar valah încă din secolul al XIV-lea, Deva, dominată de Cetate, 
cunoaşte o importantă dezvoltare economică în timpul domniei lui Iancu de 
Hunedoara şi pe tot parcursul Evului Mediu. În timpul atacurilor turceşti din 
anii 1550, 1552 şi 1557, localitatea a fost devastată, iar Cetatea asediată. 

Aşezarea strategică determină ocuparea Cetăţii în 1686 de către austrieci. În 
cursul secolelor al XV-lea şi al XVII-lea, în oraşul Deva iau fiinţă, graţie 
dezvoltării meşteşugurilor, breslele cizmarilor, croitorilor, tâmplarilor, etc. 

Locuitorii Devei şi ai satelor din împrejurimi au participat la răscoala din 1784 
condusă de Horia, Cloşca şi Crişan luând parte la atacul dat de răsculaţi la 
începutul lunii noiembrie 1784 asupra Cetăţii în care se adăpostea nobilimea. 
În timpul revoluţiei de la 1848-1849, Deva devine terenul unor lupte 
înverşunate, iar la începutul lunii august 1849, în timpul exploziei de la 
depozitul de muniţii, zidurile Cetăţii sunt aruncate în aer. Cetatea rămâne în 
ruină până în zilele noastre. 

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea iau naştere şi se dezvoltă instituţiile 
economiei capitaliste: bănci, prăvălii, instituţii de stat, ateliere meşteşugăreşti. 
Locuitorii Devei au participat alături de toţi românii din Transilvania la marea 
adunare de la Alba-Iulia, la 1 decembrie 1918. 
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În toată perioada ce a urmat războiului mondial şi până la instaurarea 
regimului comunist, Deva a fost un centru politico-administrativ ce şi-a 
dezvoltat instituţiile specifice. Pitoreasca aşezare de la poalele conului vulcanic 
al Cetăţii, Deva este azi, ca şi în trecut, reşedinţa judeţului Hunedoara. În 
acelaşi timp, oraşul este un centru social, cultural, sportiv şi economic în care 
s-au dezvoltat industriile extractivă şi de prelucrare a minereurilor, energetică, 
a materialelor de construcţii, alimentară şi de prelucrare a lemnului. 

2.2.2. Aşezarea geografică, suprafaţă, clima 

Reşedinţă a judeţului Hunedoara, municipiul Deva este situat pe malul stâng al 
cursului mijlociu al râului Mureş, (menţionat de Herodot în anul 484 î.d.Hr ca 
râul Maris) între Carpaţii Occidentali (Munţii Apuseni) şi Munţii Poiana Ruscă. 
Deva este dominată de Dealul Cetăţi (371 m), de origine vulcanică, având 
forma unui trunchi de con şi care oferă o privelişte minunată asupra Văii 
Mureşului. Amplasarea la 45053' latitudine nordică şi 22054' longitudine estică 
conferă oraşului o poziţie central vestică în cuprinsul ţării. Dealul Cetăţii este 
rezervaţie naturală datorită speciilor rare ale florei şi existenţei viperei cu corn 
(Vipera Ammodytes). 

Suprafaţa totală a municipiului DEVA este de 6.003 hectare, 3,2% din teritoriul 
României. 

Oraşul Deva şi împrejurimile sale beneficiază de un climat temperat continental 
blând cu cantităţi mici de precipitaţii şi o circulaţie predominantă a aerului din 
vest. Temperatura medie multianuală a aerului are valoarea de 100C. În 
ianuarie valorile termice medii sunt de -2, 30C, iar în iulie de 20,60C rezultând 
o amplitudine termică moderată de 22,90C. 

2.2.3. Demografie, şomaj 

Populaţia municipiului Deva, conform recesământului din anul 2002, este de 
70.834 locuitori. Structura etnică a populaţiei era următoarea 61.785 români, 
5.968 maghiari, 878 romi, 338 germani şi 228 aparţin altei naţionalităţi. 
Structura religioasă era următoarea: 57.611 ortodocşi, 5.252 romano-catolici, 
909 greco-catolici, 1.830 reformaţi, 1.058 baptişti, 1.675 penticostali, alte 
culte religioase 922. La aceeaşi dată rata şomajului determinată prin raportarea 
numărului şomerilor la populaţia activă reprezintă 33% din populaţia totală. 

Numărul şomerilor la data de 21.06.2004 era de 1.637 iar numărul 
persoanelor angajate este de 54.559. 

2.2.4. Economie, transporturi şi reţele edilitare 

Municipiul Deva are un profil economic complex, în cadrul căruia sectoarele 
terţiar (servicii) şi secundar (prelucrător) sunt cele mai bine reprezentate. 
Activităţile industriale s-au dezvoltat preponderent după 1969 când Deva a 
devenit reşedinţa judeţului Hunedoara. 
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Structura pe ramuri industriale, în municipiul Deva, se prezintă astfel: 

 industria materialelor de construcţii: 25%; 

 industria extractivă a minereurilor neferoase: 21%; 

 industria alimentară: 18%; 

 industria construcţiilor de maşini: 14%; 

 industria textilă:13%; 

 alte ramuri (energetică, metalurgică, etc.): 9%. 

Agricultura - suprafaţa agricolă totală este de 3.892 ha din care, teren arabil – 
2.397 ha, păşuni-917 ha, fâneţe-381 ha şi livezi-197 ha. Principalele culturi 
specifice sunt: pomii fructiferi, viţa de vie, cerealele, legumele şi plantele de 
nutreţ. Zootehnia este un sector important al activităţii agricole din Deva, fiind 
reprezentată mai ales de creşterea bovinelor, porcinelor, ovinelor şi pasărilor. 

Numărul întreprinderilor comerciale este de 4.034 societăţi, iar asociaţiile 
familiale şi persoanele fizice autorizate 1.000. 

 Angajatori mai importanţi: 

 SC Macon SA – materiale de construcţii (BCA, prefabricate din beton, ţigle, 
teracotă) 724 angajaţi; 

 SC Casial SA – materiale de construcţii (ciment, var) 688 angajaţi; 

 SC Contrasimex SA - lucrări de proiectare, execuţie, întreţinere 300 
angajaţi; 

 SC  Foricon SA– construcţii drumuri şi îmbunătăţiri funciare 570 angajaţi; 

 SC SEWS România – producţie de cabluri electrice 1700 angajaţi; 

 SC Devatrans SA – transport de persoane; 

 SC Comat SA – comerţ 70 angajaţi; 

 SC Ulpia – comerţ 20 angajaţi. 

 Transporturi: Transporturi feroviare - Zona este străbătută de două linii principale (Arad - 
Ineu - Brad - Deva şi Timişoara - Arad - Ilia - Deva - Simeria), ambele 
electrificate şi asigură atât legături naţionale cât şi internaţionale. 

Transporturi rutiere - Este strabatut de drumul european E 68, care străbate 
ţara de la Arad - Deva - Orăştie - Sibiu - Braşov - Bucureşti şi drumul 
european E 69 care face legătura între Deva şi Oradea. Axele rutiere care 
traversează Deva se disting prin calitatea excelentă şi lărgimea căilor de rulaj. 
Reţeaua de căi de comunicaţii are o importanţă majoră datorită poziţiei 
geografice favorabile, prezentând o densitate peste media pe ţară. 

Tansporturi aeriene - Deva se situează aproape de două aeroporturi 
internaţionale cel de la Sibiu (113 km) şi cel de la Cluj-Napoca (167 km). 

 Reţele edilitare: Alimentare cu apă curentă: Lungimea totală a reţelelor de distribuţie 114,5 Km; 
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Canalizare: Lungimea reţelei = 131,5 Km şi 2 staţii de epurare cu capacitatea 
de 590 mc/h; 

Alimentarea cu energie electrică: Lungimea reţelei = 916,32 Km. Număr de 
gospodării racordate la reţea = 26.757. 

 Telecomunicaţii: Datorită expansiunii tehnicii avansate, introducerii cablului optic şi dotării 
localităţilor cu centrale telefonice moderne, se constată un progres în 
dezvoltarea legăturilor de telecomunicaţii. În localitate există un număr de 
22.781 abonaţi, cu o lungime totală a reţelei de 272,61 Km. 

2.2.5. Alte informaţii 

 Sănătate: Reţeaua sanitară din municipiul Deva este formată din: 

 Spital judetean 

 Policlinici – 3 

 Dispensare medicale – 29 

 Farmacii – 23 

 Spital TBC (sanatoriu) 

 1 creşă– sector public; 

 Învăţământ: Învăţământul preuniversitar este structurat astfel: 
Tabelul 8 

 
Forma Număr unităţi 

Grădiniţe de copii 13
Învăţământ primar şi gimnazial 11
Învăţământ liceal 10
 

Învăţământul universitar: în Deva funcţionează două universităţi: Universitatea 
Ecologică Traian-Deva şi Universitatea Vasile Goldiş-Arad. 

 Mass media: Publicaţii locale = 3 

Posturi TV prin cablu = 1 
Posturi radio = 4 

 Fondul locativ: Privat = 25.500 locuinţe 

De stat = 5.500 locuinţe  

 Oraşe înfrăţite: Oraşe înfrăţite cu emitentul: Yancheng - Provincia Jangsu - R.P. Chineză din 
anul 1998, colaborare în plan economic, Arras - Franţa din anul 1998, 
colaborare în plan educaţional, cultural şi Szigetvar - Ungaria din anul 2001 
colaborare în plan educaţional, cultural şi economic. 

2.3. Administraţia publică locală 

2.3.1. Cadrul legal - administraţia publică locală 

Cele mai importante reglementări cu privire la administraţia publică locală 
sunt: Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale şi Legea nr. 738/2001 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2001 pentru 
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completarea articolului 152 din Legea administraţiei publice locale 215/2001. 

Potrivit art.21 alin. 1 al Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală sunt 
Consiliile Locale, autorităţi deliberative şi Primării ca autorităţi executive. 

2.3.2. Informaţii referitoare la structura administrativă a emitentului 

a) Organele administraţiei publice locale cu puteri deliberative şi executive  

Potrivit legii, unităţile administrativ teritoriale sunt coordonate de autoritatea 
executivă - primarul şi autoritatea administrativă – consiliul local. 

 Autoritatea executivă  
Primarul Municipiului Deva este dl. Mircia Muntean, 41 ani, membru PNL, 
absolvent al Universităţii Bioterra, Facultatea de Inginerie şi Managementul 
Agroturismului şi al Universităţii Politehnice Timişoara, Facultatea de Inginerie 
Hunedoara. 

Viceprimarii Municipiului Deva sunt dl. Oancea Florin, 36 ani, membru PNL, 
absolvent al Facultatii de Stiinte Economice şi dl. Inisconi Ioan, 49 ani, membru 
PD, absolvent al Institutului de Mine Petroşani, Facultatea  de Maşini şi Instalaţii 
Miniere. 

În funcţia de Secretar al Primăriei Municipiului Deva este dl. Popa Dragomir, 
detasat de la Prefectura Hunedoara pe perioada determinata. 

 Autoritatea administrativă 
Este reprezentată de Consiliul Local al Municipiului DEVA, ca organ deliberativ 
al administraţiei publice locale. 
b) Modalitatea de adoptare a deciziilor 
Condiţiile pentru valabilitatea deliberărilor Consiliului Local şi modul de 
exercitare a dreptului de vot sunt stabilite de Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale. 

c) Componenţa organelor administraţiei publice locale rezultată în urma 
alegerilor locale din 2004 
 
Tabelul 9 

 
Nr. crt. Nume şi Prenume Apartenenţă politică 

1 Ardelean Nelu PSD 
2 Ghergan Florian PSD 
3 Blendea Zamfir PUR 
4 Borbean Simion PNL 
5 Crai Pompiliu PNL 
6 David Ioan PNL 
7 Gilcescu Dumitru PUR 
8 Hasegan Gheorghe PD 
9 Hategan Marinela PSD 
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Nr. crt. Nume şi Prenume Apartenenţă politică 
10 Kovacs Francisc PD 
11 Joca Gabriel PRM 
12 Lazar Danil PNL 
13 Luchian Mirela PSD 
14 Magheru Dan PNL 
15 Panduru Carol PNL 
16 Morar Marcel PNL 
17 Oana Dorin PNL 
18 Pogocsan Ferdinand UDMR 
19 Toth Andrei UDMR 
20 Tonea Vasile PSD 
21 Vasiu Traian PNL 
 

d) Modalitatea de alegere, frecvenţa alegerilor 
Atât primarul cât şi consilierii locali sunt aleşi la fiecare patru ani prin vot direct 
de către locuitorii Municipiului. Viceprimarul este ales prin vot secret de către 
consilierii locali din rândul acestora, iar secretarul este numit de către prefectul 
judeţului. Următoarele alegeri locale sunt programate pentru anul 2008. 

e) Puterile şi atribuţiile organelor administraţiei publice locale 
Conform prevederilor art. 66 şi 67 ale Legii 215/2001, Primarul îndeplineşte o 
funcţie de autoritate publică, el este şeful administraţiei publice locale şi al 
aparatului propriu de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, pe 
care îl conduce şi îl controlează, răspunzând de buna funcţionare a 
administraţiei publice locale. De asemenea, primarul reprezintă oraşul în 
relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoane fizice sau juridice române sau 
străine precum şi în justiţie. 

Conform prevederilor alin. 2 al art. 68, Primarul îndeplineşte şi alte atribuţii 
prevăzute de lege sau de alte acte normative, precum şi însărcinările date de 
consiliul local. 

În conformitate cu prevederile art. 38 al Legii nr. 215/2001, consiliul local, 
autoritate a administraţiei publice locale, are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile 
legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin 
lege în competenţa altor autorităţi publice, locale sau centrale. Condiţiile 
pentru valabilitatea deliberarilor Consiliului Local cât şi modul de exercitare a 
dreptului de vot sunt stabilite de Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale. 

f) Organigrama Primariei 
Conducerea Primăriei este asigurată de 4 persoane (Primar, doi Viceprimari şi 
un Secretar). Activitatea Primăriei Municipiului Deva se desfăşoară, potrivit 
organigramei, prezentată ca anexă, după următoarea structură : 

Primar (demnitar) în subordinea căruia se află următoarele : 
 Direcţia de Management, Resurse Umane si Economice, Relatii Publice (1 

funcţie de conducere şi 16 de execuţie) având în subordine : 
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 Compartimentul de Patrimoniu, Cultura (3 funcţii de execuţie), 
Compartimentul Asistare Invatamant Preuniversitar (3 functii de 
executie), Compartiment Imagine Relatii Publice (2 functii de executie), 
Compartimentul Resurse Umane Salarizare (3 functii de executie), 
Compartiment Informatica si Banca de Date (2 functii de executie), 
Compartiment Relatii Externe, Integrare Europeana (3 functii de 
executie) ; 

   Biroul Buget – Contabilitate (1 functie de conducere si 6 functii de 
executie) ; 

 Arhitect Sef (1 functie de conducere) ; 

 Compartiment Audit Intern (1 functie de executie), Compartiment 
Protectie Civila (2 functii de executie), Serviciul Administrativ, 
Secretariat – Protocol (1 functie de conducere si 11 functii de executie), 
Compartiment Corp Control Primar (3 functii de executie), 
Compartiment Probleme Rromi (1 functie de executie); 

 Serviciul Public Local de Asistenta Sociala, Serviciul Public Impozite si 
Taxe Locale, Cresa Deva, Serviciul Public de Intretinere si Gospodarire 
Municipala, Serviciul Comunitar de Cdastru si Agricultura ; 

 Viceprimari în subordinea cărora se află următoarele: Direcţia Tehnică 
(1 funcţie de conducere şi 26 de execuţie) având în subordine:  

 Serviciul de Privatizare Programe Dezvoltare Coordonare Servicii Publice 
(1 funcţie de conducere şi 10 de execuţie) cu: Compartimentul 
Programe Dezvoltare (3 functii de executie), Compartimentul Privatizare 
(3 functii de executie) şi Compartimentul Coordonare Servicii Publice, 
Protecţia Mediului (3 functii de executie); 

 Compartimentul Reţele Stradale, Circulaţie Rutieră (2 functii de 
executie), Compartiment Urmarire Transport Public Calatori (1 functie 
de executie) ; 

 Compartimentul Promovare Lucrări Publice, Achiziţii (3 functii de 
executie), Compartiment Urmărire Lucrări Publice, Investiţii (3 functii de 
executie) ; 

 Birou Urbanism Amenajarea Teritoriului, Autorizaţii şi Disciplina în 
Construcţii (1 funcţie de conducere şi 5 functii de execuţie), 
Compartimentul Acorduri Unice (4 functii de execuţie); 

 Secretar  în subordinea căruia se află următoarele : 
 Direcţia Administraţie Publică Locală (1 funcţie de conducere şi 24 de 

execuţie) având în subordine Compartimentul Juridic (4 functii de 
executie); Serviciul Administratie Publica, Stare Civila, Registru Agricol 
(1functie de conducere si 19 functii de executie); 

Numărul total de posturi este de 106 din care: 3 Demnitari, 1 funcţie publică 
de conducere numită, 8 funcţii de conducere, 65 de funcţii de execuţie, 27 
personal contractual şi 2 posturi Aparatul permanent, conform Anexei nr. 2 la 
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Hotărârea nr. 285/2004.  

2.3.3. Informaţii despre persoanele juridice în care emitentul deţine o cotă de 
participare mai mare de 10% din capitalul social 

Consiliul Local al Municipiului Deva este acţionar unic la următoarele societăţi 
comerciale: 

Tabelul 10 

 
Societate comerciala  Capital Social (mii lei) Obiect  de activitate 

CALOR SA 1.772.206 Producerea aburului şi apei menajere 
APASERV SA 1.270.000 Gospodărirea resurselor de apă, captarea, aducţiunea şi tratarea apei 
 

Societăţile comerciale CALOR S.A. şi APASERV S.A. au fost înfiinţate în 2001 
prin divizarea societăţii comerciale APATERM S.A. Deva. Pe lângă acestea 
Consiliul Local mai este acţionar şi la următoarele societăţi comerciale: 

Tabelul 11 

 
Societate comerciala  Capital Social (mii lei)  Procent Consiliul Local Alţi acţionari 

PubliservGoscom S.A 1.200.000  80 4 actionari privati cu cate 5% fiecare 
Salublitate SA 1.354.437 16,67 Metal Expres S.R.L cu 83,03 % 
 

2.3.4. Relaţiile dintre emitent şi alte organisme administrative 

Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice locale şi alte organisme 
administrative se bazează pe principiile autonomiei, legalităţii, 
responsabilităţii, cooperării şi solidarităţii în rezolvarea problemelor întregului 
judeţ, în conformitate cu prevederile Legii 215/2001. 

2.3.5. Principalele servicii oferite de administraţia publică locală 

Primăria Municipiului Deva are încheiate următoarele contracte de prestări 
servicii : 

 Contract de prestari servicii încheiat cu S.C.  APASERV SA Deva, înregistrat 
sub nr. 356/07.03.2003 având ca obiect: furnizarea apei potabile; furnizarea 
apei reci pentru prepararea apei calde menajere şi completare în instalaţii de 
încălzire şi colectarea apelor reziduale şi meteorice având un cost de 
4.123+TVA lei/m3 pentru apa potabilă şi apa pluvială şi 844+TVA lei/m3 
pentru canalizare. 

 Contract de concesiune încheiat între Consiliul Local Deva şi S.C. Publiserv 
Goscom S.A. Deva, contract prin care s-a concesionat pe de-o parte serviciul 
de administrare a pieţelor şi pentru care s-a stabilit o redevenţă anuală în 
favoarea Consiliului Local Deva în sumă de 48.409,14 $/an, iar pe de altă parte 
serviciul public de gospodărire comunală pentru care s-a stabilit o redevenţă 
de 14.724,96 $/an. 

 

De asemenea, Consiliul Local al Municipiului Deva urmăreşte realizarea 
următoarelor investiţii: 
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 Extinderea reţelelor de utilităţi în zonele periferice şi satele aparţinătoare; 

 Realizarea locuinţelor sociale şi de tineret; 

 Infrastructura stradală; 

 Iluminatul public; 

 Colectarea şi epurarea apelor uzate, depozitarea ecologică a deşeurilor; 

 Programul guvernului România curată; 

 Realizarea şi dezvoltarea unor zone de agrement şi obiective de interes 
turistic. 

2.3.6. Emisiuni anterioare de obligaţiuni 

Municipiul Deva a lansat în august 2003 o primă emisiune de obligaţiuni 
municipale Deva 2003, cotate la Bursa de Valori Bucureşti având simbolul de 
tranzacţionare DEV08, cu următoarele caracteristici: 

 Valoarea totală a emisiunii: 58.000.000.000 lei 

 rambursarea se realizează în nouă rate - prima rată a fost achitată la data 
de 22.04.2004, iar celelalte rate se vor plăti astfel : a-II-a rată la data de 
25.10.2004, a-III-a rată la data de 27.04.2005, a-IV-a rată la data de 
26.10.2005, a-V-a rată la data de 24.04.2006, a-VI-a rată la data de 
24.10.2006, a-VII-a rată la data de 24.04.2007, a-VIII-a rată la data de 
25.10.2007, a-IX-a şi ultima rată la data de 24.04.2008. 

 Plata dobânzii se face trimestrial după formula [(BUBID3M+BUBOR3M)/2] + 
2%; dobânda aferentă primei perioade de plată a fost de 19% pe an; 
dobânda s-a calculat începând cu data confirmării de către CNVM a 
raportului de închidere privind rezultatele ofertei şi s-a plătit trimestrial.  

 Destinaţia fondurilor: Fondurile rezultate ca urmare a emisiunii de 
obligaţiuni au avut în vedere finanţarea următorului obiectiv de investiţii: 
"Amplasare ascensor înclinat pe Dealul Cetăţii Deva". 

Toate obligaţiile de plată ale Emitentului aferente emisiunii de obligaţiuni Deva 
2003 au fost îndeplinite la termen. 
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Capitolul 3. Date financiare 

3.1. Cadrul legal 

Principala reglementare în domeniul activităţii financiare a autorităţilor publice 
locale este OUG nr. 45/2003 privind finanţele publice locale care a intrat 
integral în vigoare de la 1 ianuarie 2004 şi a fost aprobată prin Legea nr. 
108/2004 care abrogă legea 189/1998 a finanţelor publice locale cu 
modificările ulterioare. 

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

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

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

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

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

Auditul:  În baza OG 119/1999 şi a Normelor Metodologice generale pentru 
organizarea şi funcţionarea auditului intern aprobate prin OMF 332/2000, 
auditorul intern din cadrul Primăriei, Vida Eugenia, a certificat bilanţurile 
contabile şi conturile de execuţie bugetară anuale ale Primăriei Deva pentru 
anii,  2001 şi 2002 concluzionând: “urmare a verificării efectuate şi a 
aspectelor consemnate în raport certific bilanţul contabil şi contul de execuţie 
bugetară şi propun aprobarea acestor documente de către conducătorul 
instituţiei publice”. 

3.2. Rezultate financiare 

Raportările financiare pe anii 2001, 2002 şi 2003 au fost întocmite în 
conformitate cu prevederile Legii 189/1998 a finanţelor publice cu modificările 
ulterioare şi sunt prezentate mai jos. 

Principalul raport financiar al unei autorităţi locale este execuţia bugetară, de 
asemenea, acest raport financiar este şi principalul punct de plecare în analiza 
stării financiare a autorităţii locale.  

Structura execuţiei bugetare este în prezent definită de OUG nr. 45/2003 
privind finanţele publice locale. 

3.2.1. Conturile de execuţie bugetară (forma simplificată) 

Tabelul 12 

 
Denumirea indicatorilor      ( mii lei) Cod 2001 2002  2003 

VENITURI-TOTAL 0001 253.122.184 311.498.952 512.720.779
VENITURI PROPRII-TOTAL 4802 43.316.681 61.575.105 114.846.330
I. VENITURI CURENTE 0002 38.347.354 53.520.730 102.879.515
A. VENITURI FISCALE 0003 31.259.548 44.505.217 91.921.495
A1. IMPOZITE DIRECTE 0004 29.109.180 40.760.435 57.232.877
IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULATIE 0302 14.118.404 18.487.853 23.667.694
Impozitul pe veniturile liber-profesionistilor, meseriasilor si ale altor persoane fizice 
independente si asociatiilor familiale **    

030201 104.792 43.579 23.033

Impozitul pe cladiri de la persoane fizice 030202 10.264.829 13.757.810 18.370.456
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice 030203 2.247.355 3.011.150 3.312.912
Impozitul pe veniturile din inchirieri , subinchirieri , locatii de gestiune si arendari ** 030204 33.112 11.500 165
Impozitul pe veniturile obtinute din premii si castiguri in bani sau in natura** 030207  0 0 0
Impozitul pe veniturile persoanelor fizice nesalariate ** 030208 2.709  0 0
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Denumirea indicatorilor      ( mii lei) Cod 2001 2002  2003 
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice 030209 995.311 1.408.280 1.934.765
Alte impozite si taxe de la populatie 030230 470.296 255.534 26.363
TAXA PENTRU FOLOSIREA TERENURILOR PROPRIETATE DE STAT 0402 198.995 120.578 601.546
IMPOZITUL PE CLADIRI SI TERENURI DE LA PERSOANE JURIDICE 0502 11.525.197 18.256.547 29.455.120
Impozitul pe cladiri de la persoane  juridice 050201 11.284.012 17.901.053 27.121.153
Impozitul pe terenuri de la persoane juridice 050202 241.185 355.494 2.333.967
TAXE ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORTDETINUTE DE PERSOANE JURIDICE 0602 0  0 0
ALTE IMPOZITE DIRECTE 0802 3.266.584 3.895.457 3.508.517
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice  080205 2.654.980 3.525.188 3.454.829
Alte incasari din impozite directe  080230 611.604 370.269 53.688
A2.  IMPOZITE INDIRECTE 1300 2.150.368 3.744.782 34.688.618
IMPOZITUL PE SPECTACOLE 1502 20.942 24.852 28.704
ALTE IMPOZITE INDIRECTE 1702 2.129.426 3.719.930 34.659.914
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 170203 63.964 1.615.934 5.047.661
Taxe judiciare de timbru 170210  0 0 9.886.248
Taxe de timbru pentru contestatiile si plangerile asupra sumelor constatate si aplicate prin acte 
aplicate prin acte de control sau impunere 

170211  0 0 0

Taxe de timbru pentru activitatea notariala 170212 0 0 16.989.939
Taxe extrajudiciare de  timbru 170213 2.065.462 2.103.996 2.501.907
Alte incasari din impozite indirecte 170230 0 0 234.159
B. VENITURI NEFISCALE 2000 7.087.806 9.015.513 10.958.020
VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME 2002 0 0 0
VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE 2102 1.088.426 2.709.032 3.171.053
Alte venituri privind circulatia pe drumurile publice 210206 1.051.209 2.701.042 3.159.101
Contributii datorate de persoanele beneficiare ale serviciilor cantinelor de ajutor social 210214 37.206 7.990 11.952
Alte venituri de la institutiile publice      210230 11  0 0
DIVERSE  VENITURI 2202 5.999.380 6.306.481 7.786.967
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 220202 16.777 32.176 56.905
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate, potrivit dispozitiilor legale 220203 266.709 116.079 168.424
Restituiri de fonduri din finantarea bugetara locala a anilor precedenti  220205 118.132 13.946 376.475
Venituri din concesiuni si inchirieri 220207 3.070.564 2.837.546 4.446.538
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe  220208 61.452 148.702 207.157
Incasari din alte surse 220230 2.465.746 3.158.032 2.531.468
II.   VENITURI DIN CAPITAL 3000 560.155 940.163 859.119
VENITURI  DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI 3002 560.155 940.163 859.119
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 300201 0 0 2.000
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului  300203 560.155 726.720 857.119
Venituri din privatizare  300204   213.443 0
 III. VENITURI  CU  DESTINATIE SPECIALA  3100 4.409.172 7.114.212 11.107.696
VENITURI  CU  DESTINATIE SPECIALA  3102 4.409.172 7.114.212 11.107.696
Taxe speciale 310201    262.635
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 310202   712.831 9.541.492
Venituri din fondul pentru drumurile publice 310203   5.000.000 0
Venituri din fondul de interventie 310204    0
Venituri din fondul pentru locuinte 310205 3.968.705 197.333 699.559
Donatii si sponsorizari 310208 36.304 354.050 204.010
Sume acordate de persoane juridice si fizice in vederea participarii la finantarea unor actiuni de 
interes public 

310209 404.163 849.998 400.000

IV. PRELEVARI DIN BUGETUL  DE STAT 3200 198.156.866 249.923.847 327.925.240
COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE SALARII 3202 174.055 67.908 44.572
SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA PENTRU BUGETELE 
LOCALE 

3302 99.316.978 127.579.624 193.482.662

Sume defalcate din TVA pentru institutiile de invatamant preuniversitar de stat, crese, centrele 
judetene si locale de consultanta agricola 

330201 84.325.261 86.389.669 139.176.662

Sume defalcate din TVA pentru subventionarea energiei termice pentru populatie 330202 905.051 12.249.193 54.306.000
COTE SI  SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT 3402 98.665.833 122.276.315 134.398.006
Cote defalcate din impozitul pe venit 340201 84.325.261 86.389.669 107.950.787
Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 340202 905.051 12.249.193 26.447.219
Sume defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei 340203 11.440.958 23.037.453 0
Sume alocate de consiliul judetean  pentru echilibrarea bugetelor locale  340204 1.994.563 600.000 0
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Denumirea indicatorilor      ( mii lei) Cod 2001 2002  2003 
VI.  SUBVENTII 3700 1.648.637 0 2.049.209
SUBVENTII PRIMITE DIN  BUGETUL DE STAT 3702 1.648.637 0 1.921.047
Subv. primite de bugetele locale pentru susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu 
handicap 

370207 1.648.637 0 0

SUBVENTII PRIMITE DE LA ALTE BUGETE   3902 0 0 128.162
Subventii primite de la bugetul asigurarilor pt. somaj, pt. finantarea programelor pentru 
ocuparea temporara a fortei de munca 

390202    128.162

Subventii din bugetul Fondului special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap 
catre bugetele locale pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap 

390203    0

VIII.  INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE 4200 0  0
INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE 4202 0 0 0
IX. IMPRUMUTURI 4400 10.000.000  67.900.000
IMPRUMUTURI PENTRU INVESTITII 4402 10.000.000 0 67.900.000
Imprumuturi interne pentru investitii 440201 10.000.000  67.900.000
IMPRUMUTURI TEMPORARE 4502  0 0 0
   
CHELTUIELI-TOTAL 5002 254.806.726 310.633.087 513.146.714
I. SERVICII PUBLICE GENERALE 5100 20.110.054 20.639.741 35.068.889
AUTORITATI PUBLICE 5102 20.110.054 20.639.741 35.068.889
Autoritati executive 510205 20.110.054 20.639.741 35.068.889
III. CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 5700 133.967.943 168.745.195 213.812.614
INVATAMANT 5702 116.103.285 134.233.224 167.375.770
Invatamant prescolar 570202 10.181.000 18.137.692 26.000.000
Invatamant primar si gimnazial 570203 50.200.456 48.741.759 59.000.000
Invatamant liceal 570204 55.721.829 67.353.773 82.375.770
SANATATE 5802 1.988.069 2.491.973 2.793.432
Crese 580205 888.069 1.531.973 1.938.432
Alte institutii si actiuni sanitare 580250 1.100.000 960.000 855.000
CULTURA , RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET 5902 5.798.150 9.853.024 11.832.399
Teatre si institutii profesioniste de spectacole  si concerte 590205 365.200 1.986.389 2.917.683
Case de cultura 590207 1.070.000 1.740.000 1.630.000
Camine culturale 590208 627.080 735.203 800.000
Culte religioase 590215 1.210.868 2.090.000 2.610.000
Activitatea sportiva 590220 2.218.106 2.579.880 2.871.000
Alte institutii si actiuni privind cultura , religia si activitatea sportiva si de tineret 590250 306.896 721.552 1.003.716
ASISTENTA SOCIALA,  ALOCATII,  PENSII,   AJUTOARE  SI INDEMNIZATII 6002 10.078.439 22.166.974 31.811.013
Cantine de ajutor social 600207 5.554.542 4.879.685 6.499.729
Ajutor social 600209 328.211 10.967.933 13.839.628
Susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor copilului 600213 0 0 0
iIndemnizatii de nastere 600216 25.149  0 0
Drepturile asistentului personal pentru copii si adulti cu handicap grav 600247 1.912.143 5.517.502 9.995.166
Alte actiuni privind asistenta sociala, alocatii , pensii, ajutoare si indemnizatii 600250 2.258.394 801.854 1.476.490
IV.   SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,  LOCUINTE, MEDIU SI APE   6300 90.316.002 104.580.698 238.590.208
SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE 6302 90.316.002 104.580.698 238.590.208
Intretinerea si repararea strazilor 630202 18.151.870 23.338.166 28.089.335
Iluminat 630203 7.155.245 9.911.436 11.399.625
Salubritate 630204 383.956 5.926.624 8.504.284
Intretinere gradini publice , parcuri, zone verzi ,baze sportive si de agrement 630205 7.573.226 4.257.095 5.491.685
Locuinte 630208 10.494.166 3.500.080 3.952.122
Alimentari cu apa, statii de epurare pentru ape uzate, colectoare, statii de pompare 630209 3.694.840 3.211.000 2.948.613
Retele, centrale si puncte termice  630210 36.560.046 41.391.638 70.956.000
Canalizare  630211 1.573.956 1.528.365 7.214.494

Introducere de gaze naturale in localitati 630213 2.337.633 711.594 1.471.493
Electrificari rurale 630214    0
Alte actiuni privind  servicii dezvoltare publica si locuinte    630250 2.391.064 10.804.700 98.562.557
V.  ACTIUNI ECONOMICE 6700 1.677.087 2.157.700 3.856.274
AGRICULTURA SI SILVICULTURA 6702 1.127.087 1.402.700 1.635.227
Centre judetene si locale de consultanta agricola  670213 1.127.087 1.402.700 1.635.227
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Denumirea indicatorilor      ( mii lei) Cod 2001 2002  2003 
TRANSPORTURI  SI  COMUNICATII 6802 550.000 755.000 2.221.047
Drumuri si poduri 680205 0 0 1.921.047
Transport in comun 680207 550.000 755.000 300.000
 ALTE ACTIUNI ECONOMICE 6902 0  0 0
VI.  ALTE ACTIUNI  ( cod. 72.02) 7100 564.259 1.445.323 60.178
ALTE ACTIUNI 7202 564.259 1.445.323 60.178
Protectie civila 720207 228.396 126.735 60.178
Alte cheltuieli 720250 335.863 1.318.588 0
IX . FONDURI DE GARANTARE SI REDISTRIBUIRE  ( cod. 76.02 ) 7600 0  0 0
FOND PENTRU GARANTAREA IMPRUMUTURILOR EXTERNE,  DOBANZILOR SI 
COMISIOANELOR  AFERENTE 

7602 0 0 0

 XI .  TRANSFERURI 8400 200.000 0 0
TRANSFERURI CATRE ALTE BUGETE 8402 200.000 0 0
Transferuri din bugetul comunei , orasului , municipiului sau sectorului municipiului Bucuresti 
catre bugetul consiliului judetean  pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului . 

840204 200.000 0 0

XII.  IMPRUMUTURI ACORDATE 8600 0 0 0
IMPRUMUTURI 8602  0 0
XIII. PLATI DE DOBANZI  SI ALTE CHELTUIELI (cod.88.02+89.02) 8800 1.452.667 3.443.984 5.679.588
DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE LOCALE  SI ALTE   CHELTUIELI 8802 1.452.667 3.443.984 5.679.588
Dobanzi aferente datoriei publice locale interne 880201 1.452.667 3.443.984 3.969.689
Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de valoare  in conditiile legii 880203 0 0 1.709.899
PLATI DE DOBANZI 8902 0  0 0
XIV.  RAMBURSARI DE IMPRUMUTURI 9000 2.575.000 3.333.333 3.817.544
RAMBURSARI   DE  IMPRUMUTURI ACORDATE 9002 2.575.000 3.333.333 3.817.544
Rambursare imprumuturi interne pentru investitii 900203 2.575.000 3.333.333 3.817.544
 XV. FONDURI DE REZERVA ( cod. 95.02) 9500 0 0 0
XVI. CHELTUIELI CU  DESTINATIE SPECIALA (cod.  96.02 ) 9600 3.943.714 6.287.113 12.261.419
CHELTUIELI CU DESTINATIE SPECIALA 9602 3.943.714 6.287.113 12.261.419
Servicii publice finantate din taxe speciale 960201  0 0 267.290
Cheltuieli din fondul pentru drumurile publice 960202 0 5.000.000 0
Cheltuieli din fondul  de interventie 960203  0 0 0
Cheltuieli din fondul pentru locuinte 960204 3.515.116  1.284.676
Cheltuieli din  donatii si sponsorizari 960207 24.435 437.115 135.898
Cheltuieli din sume acordate de persoane juridice si fizice in vederea participarii la finantarea 
unor actiuni de interes public 

960208 404.163 849.998 400.000

Cheltuieli pentru investitii din venituri realizate din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului 
privat 

960212 0 0 10.173.555

XVII.  EXCEDENT/DEFICIT  9800    0
EXCEDENT (cod. 98.02.01 ) 9802 -1.684.542 865.865 -425.935
Excedent  ( cod. 00.01- 50.02 ) 980201    -425.935
Fond de rulment propriu al unitatii administrativ-teritoriale 980204   38.766 0
Disponibil din taxe speciale  980207    0
Disponibil din venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 980208   712.831 0
Disponibil din venituri din fondul pentru locuinte  980211 453.590 197.333 0
Disponibil din donatii si sponsorizari 980214 11.868 -83.065 0
Fond de rulment destinat acoperirii golului temporar de casa 980217 -2.150.000  0
DEFICIT (cod. 99.02.01) 9902 1.684.542 -865.865 425.935
Deficit  ( cod. 50.02 - 00.01 ) 990201 1.684.542  0 
Deficit acoperit din fondul de rulment propriu al unitatii administrativ-teritoriale 990202 1.684.542  0
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Conturile de execuţie bugetară pe anul 2004 (forma simplificată) 

Tabelul 13 

 

Contul de executie ( mii lei) cod Programat 2004 Programat Sem. I 2004 Realizat Sem. I 2004

VENITURI - TOTAL 1 640.753.905 406.904.149 274.724.552
VENITURI PROPRII - TOTAL 4802 422.187.905 266.985.736 139.703.631
I. VENITURI CURENTE 2 191.363.905 123.472.273 64.921.399
A. VENITURI FISCALE 3 151.571.905 97.081.023 59.316.362
A1. IMPOZITE DIRECTE 4 86.512.155 55.373.340 38.216.796
A2. IMPOZITE INDIRECTE 1300 65.059.750 41.707.683 21.099.566
B. VENITURI NEFISCALE 2000 39.792.000 26.391.250 5.605.037
II. VENITURI DIN CAPITAL 3000 5.924.000 3.833.000 1.077.116
III. PRELEVARI DIN BUGETUL DE STAT 437.626.000 274.964.423 204.206.652
COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT, din 
care: 3102 243.300.000 150.150.463 82.594.682
Cote defalcate din impozitul pe venit 310201 223.500.000 139.020.463 72.996.682
Sume defalcate din impozitul pe venit pt echilibrarea bugetelor locale 310202 18.500.000 10.545.000 9.013.000
COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE SALARII 3202 100.000 75.000 123.434
SUME DEFALCATE DIN TVA PT. BUGETELE LOCALE 3302 194.226.000 124.738.960 121.488.536
VI. SUBVENTII 3700 5.490.000 4.384.453 4.243.953
VII. DONATII SI SPONSORIZARI 4000 350.000 250.000 275.432
  
CHELTUIELI - TOTAL 5002 640.753.905 406.904.149 272.579.730
DOBANZI 49 15.777.626 8.877.626 7.991.252
AUTORITATI PUBLICE 5102 49.774.278 28.555.698 13.572.066
IV. ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUT. SI 
INDEMNIZATII 6000 37.500.000 25.535.000 15.176.022
V. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU 
SI APE 6300 293.777.332 185.002.743 105.473.939
VII. AGRICULTURA SI SILVICULTURA 6702 2.500.000 1.708.000 1.010.266
VIII. TRANSPORTURI SI COMUNICATII 6802 2.000.000 1.139.453 978.972
IX. ALTE ACTIUNI ECONOMICE 6902 0 0 0
X. ALTE ACTIUNI 7200 570.000 370.000 117.856
XI. FONDURI DE GARANTARE SI REDISTRIBUIRE 7600 0 0 0
XII. TRANSFERURI 8400 850.000 425.000 0
XIII. IMPRUMUTURI ACORDATE 8600 0 0 0
XIV. PLATI DE DOBANZI SI ALTE CHELTUIELI 8800 15.777.626 8.877.626 7.991.252
DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE LOCALE SI ALTE 
CHELTUIELI 8802 15.777.626 8.877.626 7.991.252
Dobanzi aferente datoriei publice locale interne 880201 15.500.000 8.600.000 7.715.608
Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de valoare in 
conditiile legii 880203 777.626 277.626 275.644
RAMBURSARI DE IMPRUMUTURI ACORDATE 9002 17.500.000 9.000.000 7.631.919
Rambursari imprumuturi interne pt investitii 900203 17.500.000 9.000.000 7.631.919
XVI. FONDURI DE REZERVA 9500 1.000.000 500.000 0
XVII. EXCEDENT / DEFICIT 9800 0 0 2.144.822
EXCEDENT 9802 0 0 2.144.822
DEFICIT 9902 0 0 0 
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3.2.2. Bilanţurile privind execuţiile bugetului local (forma simplificată) 
 
Tabelul 14 

 

Denumirea indicatorilor                                                (mii lei) Cod 2001 2002 2003 Sem. I 2004 

A C T I V      
MIJLOACE FIXE, TERENURI, OBIECTE DE INVENTAR 100 29.949.264 32.995.322 950.522.976 989.073.312
MIJLOACE BANESTI, DECONTARI, CHELTUIELI ŞI MATERIALE  110 70.482.400 96.941.675 95.811.284 875.651.271
Mijloacele bugetului local (cod 112 + 131) 111 9.859.315 7.391.393 70.904.101 337.381.126
Disponibilitatile bugetului local (cod 115 la 126) 112 9.859.315 7.391.393 70.904.101 64.801.396
Bugetele institutiilor (cod141+190+200+220+260) 140 60.623.085 89.550.282 24.907.183 538.270.145
Disponibilitati banesti (cod 142+160) 141 2.367.922 5.784.712 5.787.695 9.204.432
Disponibilitati ale instit. publice (cod 143 la 154) 142 2.101.425 4.030.701 3.734.629 4.628.732
Disponibilitati din mijloace cu dest. Spec. 160 266.497 1.754.011 2.053.066 4.575.700
Mijloace banesti şi alte valori (cd 191 la 193) 190 1.794.192 81.688 52.357 46.554
Decontari şi debitori (cod 202 la 209) 200 2.566.946 2.756.493 18.438.605 59.529.857
Cheltuieli (cod 221+240) 220 52.994.821 80.270.587 2.000 468.875.945
Cheltuielile institutiei publice (cod 222 la 227) 221 52.994.821 80.270.587 80.270.588 458.215.438
Cheltuieli din mijl cu dest speciala (cod 241)  240    2.000 10.660.507
Materiale (cod 261 la 273) 260 899.204 656.802 628.526 613.357
TOTAL ACTIV (cod 100+110) 280 100.431.664 129.936.997 1.046.334.260 1.864.724.583
PASIV      
FONDURI (cod 303 la 307) 300 29.949.264 32.995.322 597.565.828 640.282.123
VENITURI, FINANTARI DE LA BUGET, DECONTARI ŞI ALTE SURSE 
(cod 311+340) 310 70.482.400

96.941.675 448.768.432 1.224.442.460

Sursele bugetului local (cod 314 la 328) 311 9.859.315 7.391.393 70.904.101 343.819.862
Bugetele institutiilor (cod 341+370+390+420) 340 60.623.085 89.550.282 377.864.331 880.622.598
Finantarea institutiilor (cod 342+343+350 la 356) 341 21.367.115 36.664.927 263.839.316 678.011.051
Venituri extrabugetare (cod 371 la 374) 370 -322.460 -1.074.815 46.461.274 60.884.085
Decontari, creditori şi alte surse (cod 391 la 404) 390 39.279.114 51.719.679 64.845.572 121.129.521
Mijloace cu destinatie speciala şi credite bancare 420 299.316 1.140.491 2.718.169 20.597.941
Mijloace cu destinatie speciala (cod 422 la 431) 421 299.316 1.140.491 2.718.169 20.597.941
Credite bancare (ct. 704) 450 0 0 0 0
TOTAL PASIV (cod 300+310) 460 100.431.664 129.936.997 1.046.334.260 1.864.724.583

 

3.2.3. Bugetul local al Municipiului DEVA pe 2004 (HCL 158 / 06.05.2004) 

Tabelul 15 

 

BUGETUL LOCAL cod Programat T1 T2 T3 T4 

VENITURI - TOTAL 0001 640.753.905 222.713.766 184.190.383 118.760.221 115.089.535
VENITURI PROPRII - TOTAL 4802 422.187.905 149.415.453 117.570.283 81.461.154 73.741.015
I. VENITURI CURENTE 0002 191.363.905 70.192.993 53.279.280 38.285.900 29.605.732
A. VENITURI FISCALE 0003 151.571.905 54.634.743 42.446.280 30.313.650 24.177.232
A1. IMPOZITE DIRECTE 0004 86.512.155 31.146.680 24.226.660 17.302.150 13.836.665
A2. IMPOZITE INDIRECTE 1300 65.059.750 23.488.063 18.219.620 13.011.500 10.340.567
B. VENITURI NEFISCALE 2000 39.792.000 15.558.250 10.833.000 7.972.250 5.428.500
II. VENITURI DIN CAPITAL 3000 5.924.000 2.183.000 1.650.000 1.166.000 925.000
III. PRELEVARI DIN BUGETUL DE STAT  437.626.000 146.963.820 128.000.603 78.157.774 84.503.803
COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE 
VENIT, din care: 3102 243.300.000 82.534.460 67.616.003 46.434.254 46.715.283

Cote defalcate din impozitul pe venit 310201 223.500.000 76.724.460 62.296.003 41.630.254 42.849.283
Sume defalcate din impozitul pe venit pt echilibrarea bugetelor 
locale 310202 18.500.000 5.550.000 4.995.000 4.440.000 3.515.000

COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE SALARII 3202 100.000 55.000 20.000 15.000 10.000
SUME DEFALCATE DIN TVA PT. BUGETELE LOCALE 3302 194.226.000 64.374.360 60.364.600 31.708.520 37.778.520
VI. SUBVENTII 3700 5.490.000 3.243.953 1.140.500 1.070.547 35.000
VII. DONATII SI SPONSORIZARI 4000 350.000 130.000 120.000 80.000 20.000
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BUGETUL LOCAL cod Programat T1 T2 T3 T4 

         
CHELTUIELI - TOTAL 5002 640.753.905 222.713.766 184.190.383 118.760.221 115.089.535
A. CHELTUIELI CURENTE 01 455.662.552 161.147.766 126.994.052 84.356.221 83.164.513
CHELTUIELI DE PERSONAL 02 201.654.478 60.586.820 66.112.338 37.777.685 37.177.635
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 127.087.669 45.312.453 38.333.169 27.703.247 15.738.800
SUBVENTII 34 92.192.779 38.498.367 15.076.045 13.072.789 25.545.578
TRANSFERURI 38 18.950.000 12.172.500 3.172.500 1.802.500 1.802.500
DOBANZI 49 15.777.626 4.577.626 4.300.000 4.000.000 2.900.000
B. CHELTUIELI DE CAPITAL 69 166.591.353 59.818.000 49.446.331 32.254.000 25.075.022
C. OPERATIUNI FINANCIARE 78 17.500.000 1.500.000 7.500.000 1.900.000 6.600.000
I. SERVICII PUBLICE GENERALE 5100 49.774.278 15.424.480 13.131.238 11.137.465 10.081.115
AUTORITATI PUBLICE 5102 49.774.278 15.424.460 13.131.238 11.137.465 10.081.115
III. CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE - total 5700 257.004.669 89.508.860 81.818.769 46.559.520 39.117.520
IV. ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUT. SI 
INDEMNIZATII 6000 37.500.000 18.090.000 7.445.000 6.087.500 5.877.500

V. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, 
MEDIU SI APE 6300 293.777.332 109.788.367 75.214.376 53.101.789 55.674.800

VI. ACTIUNI ECONOMICE 6602 4.500.000 1.253.953 1.593.500 1.498.947 153.600
VII. AGRICULTURA SI SILVICULTURA 6702 2.500.000 975.000 733.000 638.400 153.600
VIII. TRANSPORTURI SI COMUNICATII 6802 2.000.000 278.953 860.500 860.547 0
IX. ALTE ACTIUNI ECONOMICE 6902 0 0 0 0 0
X. ALTE ACTIUNI 7200 570.000 200.000 170.000 100.000 100.000
XI. FONDURI DE GARANTARE SI REDISTRIBUIRE 7600 0 0 0 0 0
XII. TRANSFERURI 8400 850.000 212.500 212.500 212.500 212.500
XIII. IMPRUMUTURI ACORDATE 8600 0 0 0 0 0
XIV. PLATI DE DOBANZI SI ALTE CHELTUIELI 8800 15.777.626 4.577.626 4.300.000 4.000.000 2.900.000
DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE LOCALE SI 
ALTE CHELTUIELI 8802 15.777.626 4.577.626 4.300.000 4.000.000 2.900.000
CHELTUIELI CURENTE 01 0 0 0 0 0
Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de 
valoare in conditiile legii 5003 277.626 277.626 0 0 0
Dobanzi aferente datoriei publice locale interne 880201 15.500.000 4.300.000 4.300.000 3.500.000 2.900.000
Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de 
valoare in conditiile legii 880203 777.626 277.626 0 500.000

XV. RAMBURSARI DE IMPRUMUTURI 9000 17.500.000 1.500.000 7.500.000 1.900.000 6.600.000
RAMBURSARI DE IMPRUMUTURI ACORDATE 9002 17.500.000 1.500.000 7.500.000 1.900.000 6.600.000
OPERATIUNI FINANCIARE 78 17.500.000 1.500.000 7.500.000 1.900.000 6.600.000
Rambursari de imprumuturi 87 17.500.000 1.500.000 7.500.000 1.900.000 6.600.000
Rambursari imprumuturi interne pt investitii 8704 17.500.000 1.500.000 7.500.000 1.900.000 6.600.000
Rambursari imprumuturi interne pt investitii 900203 17.500.000 1.500.000 7.500.000 1.900.000 6.600.000
XVI. FONDURI DE REZERVA 9500 1.000.000 250.000 250.000 250.000 250.000
XVII. EXCEDENT / DEFICIT 9800 0 0 0 0 0
EXCEDENT 9802 0 0 0 0 0
DEFICIT 9902 0 0 0 0 0

 
 

3.3. Obligaţiile financiare care rezultă din împrumuturi şi garanţii 
acordate pentru astfel de obligaţii 

3.3.1. Garanţii 

Primăria Municipiului Deva nu are asumate obligaţii de garantare faţă de 
împrumuturi contractate de terţi. 
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3.3.2. Împrumuturi ale Emitentului 

 Obligaţiuni Deva I (DEV08) 
Municipiul Deva a contractat în luna august 2003 un împrumut obligatar în 
valoare de 58.000.000.000 lei, cu o maturitate de 5 ani, rambursarea 
împrumutului urmând  să fie realizată în nouă rate, ultima rată fiind în data de 
24.04.2008. 

 Alte împrumuturi 
Împrumuturile, respectiv garanţiile emitentului sunt sintetizate în tabelul de 
mai jos: 
 

Tabelul 16 

 
Perioada                     (mii lei) 2004 2005 2006 2007 2008 

Total Garantii 0 0 0 0 0
Total rambursari rate si dobanzi Credit BRD 2.770.091 0 0 0 0
Total rambursari rate si dobanzi Credit BRD 2.888.209 2.519.892 2.159.058 1.708.263 642.994
Credit BCR Palat administrativ 1.073.960 1.221.269 1.062.070 902.835 743.854
Credit BCR Achizitie imobil 1.377.505 2.680.171 2.223.467 353.592 0
Finantare Luxten 7.219.360 7.219.360 7.219.360 7.219.360 7.219.360
Finantare ISPA Canalizari 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000
TOTAL DE PLATA GARANTII SI ALTE IMPRUMUTURI 23.329.125 21.640.692 20.663.955 18.184.050 16.606.208
Emisiunea de obligatiuni municipale DEVA I 23.691.067 21.333.044 18.671.167 16.136.889 12.890.178
Emisiunea obligatiuni municipale DEVA II 829.628 7.206.289 8.425.716 7.340.835 6.630.957
TOTAL DE PLATA GARANTII SI IMPRUMUTURI 47.849.820 50.180.025 47.760.838 41.661.774 36.127.343
Venituri proprii conform art.5, alin.(1), lit. a) din OUG 45/2003 - conform 
Bugetului pe 2004 422.187.905 422.187.905 422.187.905 422.187.905 422.187.905

(TOTAL DE PLATA GARANTII SI IMPRUMUTURI) / (Venituri proprii) (%) 11,33% 11,89% 11,31% 9,87% 8,56%

3.4. Încadrarea împrumutului obligatar în prevederile legale 

Conform art. 59, alin. (4) din OUG nr. 45/2003  privind finanţele publice locale 
aprobată prin Legea 108/2004, “Autorităţilor administraţiei publice locale li se 
interzice accesul la împrumuturi sau să garanteze orice fel de împrumut, dacă 
totalul datoriilor anuale reprezentând ratele scadente la împrumuturile 
contractate şi/sau garantate, dobânzile şi comisioanele aferente acestora, 
inclusiv ale împrumutului care urmează să fie contractat şi/sau garantat în anul 
respectiv, depăşeşte limita de 20% din totalul veniturilor prevăzute la art. 5 
alin. (1) lit. a), cu excepţia cazurilor aprobate prin legi speciale“. 

Conform datelor disponibile în bugetul local pe anul 2004, plafonul maximal al 
serviciului anual al datoriei pentru Municipiul Deva este de 84.437.581 mii lei. 
Pentru anul 2004, totalul de plată garanţii şi împrumuturi reprezintă 11,33% 
din veniturile proprii. 
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Capitolul 4. Litigii 

Situaţia litigiilor înregistrate la Biroul juridic al Primăriei Deva în 2004 se 
prezintă astfel: 

Tabelul 17 

 
Categoria litigului Numărul litigiilor 

Contencios administrativ 3
Plângeri civile 3
Litigii locative 13
 

Aceste litigii nu au un impact negativ asupra capacităţii Municipiului Deva de a 
rambursa obligaţiunile. 
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Capitolul 5. Principalii factori de risc ai obligaţiunilor 
municipale ce fac obiectul ofertei publice 

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: 

5.1 Riscuri specifice proiectelor de investiţii 

Nu se prevăd riscuri majore care să afecteze proiectele de investiţii. 

Riscuri generate de facturi naturali 

Nici una din următoarele categorii de risc nu se prevede a influenţa 
semnificativ Obiectivul de Investiţii. 

Zona A pentru încărcări de vânt, cu presiunea dinamică la bază gv=30daN/mp. 

Zona A pentru încărcări date de zăpadă, cu greutatea de referinţă a stratului de 
zăpadă gz=90 daN/mp. 

Risc seismic: Zona seismică F cu coeficientul Ks = 0,08 şi perioada de colţ Tc = 
0,75 sec. 

Risc de inundaţii: Zona obiectivelor de investiţii menţionate în prezentul 
prospect, nu este considerată o zonă supusă riscurilor în ceea ce priveşte 
inundaţiile. 

Terenul este în pantă cu înclinare variabilă între 27 - 38 grade, cu apa freatică 
la mare adâncime. 

Risc de alunecări de teren: Obiectivul de investiţii se afla intr-o zona de risc 
minim privind alunecările de teren. 

5.2 Riscuri specifice modificărilor legislative 

5.2.1 Risc datorat instabilităţii legislative 

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

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

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

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

Tot datorita acestui tip de risc pot sa apară diferente între veniturile estimate şi 
cele obţinute de investitori din acest tip de investiţii. 

5.3 Calamităţi naturale 

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

Risc seismic: Municipiul DEVA se situează în conformitate cu normativul 
P100/1992 în zona seismică "F” şi un coeficient de seismicitate KS=0,08. 

Risc de inundaţii: Risc de inundaţii: risc redus, nu afectează semnificativ 
capacitatea Municipalităţii de a realiza venituri. 

Risc de secetă: Efectele pe care o eventuală secetă le poate provoca asupra 
Emitentului sunt considerate a fi nesemnificative, ponderea veniturilor din 
agricultura fiind nesemnificativă. 

Risc de alunecări de teren: Teritoriul administrativ al municipiului DEVA 
cuprinde zone de risc minim privind alunecările de teren. 

5.4 Riscuri economice 

5.4.1 Risc referitor la preţ 

Acest gen de risc este relevant pentru investitorii care nu intenţionează să 
păstreze Obligaţiunile până la maturitatea acestora. Este posibil ca, în cazul 
unei lichidităţi scăzute a acestor titluri la BVB, diferenţa între preţurile bid şi 
ask să fie semnificativă. Variaţiile de preţ sunt limitate de recalcularea 
semestrială a dobânzii şi de legarea acesteia de media ratelor BUBID şi BUBOR 
la 6 luni. 

5.4.2 Risc economic 

Acest tip de risc este generat de posibila dependenţă de un agent economic 
sau de modificări importante în structura demografică a populaţiei pe 
parcursul existenţei Obligaţiunilor, inclusiv ca urmare a migraţiei şi imigraţiei. 
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Primăria Municipiului DEVA nu are în evidenţele sale ca plătitor de impozite şi 
taxe locale nici un agent economic a cărui contribuţie să fie mai mare de 5% 
din totalul acestora. 

Modificările demografice preconizate sunt minore pentru perioada de timp 
până la maturitatea obligaţiunilor, în 2008. 

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

5.4.3 Risc monetar şi valutar 

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 o devalorizare foarte puternică, însă există semnale că în perioada 
următoare, în condiţiile stabilizării inflaţiei la valorile actuale, să asistăm la o 
devalorizare controlată, fără salturi semnificative. Investitorii în obligaţiunile 
emise de Municipiul DEVA sunt protejaţi de fluctuaţiile ratei dobânzii prin 
metoda de calcul folosită în calcularea ratei dobânzii obligaţiunilor emise. 

5.4.4 Risc de rată a dobânzii 

Se referă la fluctuaţiile dobânzilor la 6 luni de pe piaţa interbancară. 

5.5 Alte riscuri considerate relevante 

5.5.1 Risc datorat fiscalităţii 

Modificarea fiscalităţii este un risc specific economiilor în tranziţie. Printr-o 
eventuală creştere a fiscalităţii se pot afecta 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 municipalităţii şi 
implicit capacitatea acesteia de a returna ratele şi dobânzile aferente 
împrumutului obligatar. 
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Capitolul 6 Informaţii suplimentare necesare în cazul finanţării 
investiţiei 

Fondurile rezultate ca urmare a vânzării obligaţiunilor municipale ce urmează a 
fi emise vor fi folosite pentru finanţarea următoarelor proiecte de investiţii 
astfel: 

Tabelul 18 

 
Nr. crt. Denumire lucrare  Număr Hotărâre 

Consiliu Local 
Valoarea (mii lei) Finanţare prin 

emisiunea de 
obligaţiuni  

Finanţare din 
sursele proprii ale 

Emitentului 
1 Modernizare str. Mihai Sadoveanu HCL 520/2003 3.589.054 3.588.311 743 
2 Canalizare Valea Bejan HCL  83/2004 3.449.930 3.449.930 - 
3 Modernizare str. Flamingo HCL 524/2003 1.468.750 1.468.750 - 
4 Canalizare şi alimentare cu apă str. M. Sadoveanu HCL 521/2003 2.643.030 2.643.030 - 
5 Canalizare şi alimentare cu apă str. Flamingo HCL 525/2003 937.995 937.995 - 
6 Canalizare şi alimentare cu apă str. Plevnei HCL  523/2003 2.158.555 2.158.555 - 
7 Modernizare str. Plevnei, HCL 522/2003 3.003.949 3.003.949 - 
8. Modernizare str. Bucovina HCL 526/2003 1.909.480 1.909.480 - 

 

În cazul în care valoarea proiectelor depăşeşte suma atrasă prin emisiunea de 
obligaţiuni restul sumelor necesare finanţării integrale a proiectelor vor fi 
alocate de la bugetul local. 
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Capitolul 7    Alte informaţii 

7.1 Garanţii şi remedii în caz de neplată 

Emitentul garantează plata la termen a obligaţiilor sale referitoare la 
Obligaţiuni (principal, dobândă, comisioane) în conformitate cu “Acordul de 
garantare” şi termenii prezentului prospect de ofertă. În cazul neplăţii la 
termen a uneia sau mai multor tranşe (dobândă şi/sau principal) investitorii se 
pot organiza într-o “Adunare a Investitorilor” care să solicite executarea 
oricăror conturi ale Emitentului în suma şi în condiţiile stipulate în “Acordul de 
garantare”. 

7.2 Informaţii semnificative neincluse în prospect 

Nu există informaţii semnificative neincluse în prospect pe motivul 
confidenţialităţii acestora. În conformitate cu Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, toate informaţiile referitoare la activităţile 
autorităţilor publice locale sunt publice. 

7.3 Responsabilitatea privind întocmirea prospectului 

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

7.4 Obţinerea şi consultarea prospectului 

Copii ale prospectului de ofertă publică vor fi disponibile la punctele de 
subscriere ale grupului de  distribuţie, la societatea de intermediere, la sediul 
emitentului şi de pe pagina de web a consultantului financiar - VMB Partners 
SA, la adresa http://www.vmbpartners.ro. Achiziţionarea de valori mobiliare 
care formează obiectul acestui prospect va fi obligatoriu însoţită de declaraţia 
cumpăratorului referitoare la consultarea prospectului de ofertă publică. 

7.5 Relevanţa informaţiei 

Emitentul va informa investitorii şi OEVM, pe întreaga durată de existenţă a 
obligaţiunilor, cu privire la eventualele modificări importante ce pot surveni cu 
privire la proiectul de investiţii sau la situaţia financiară a municipalităţii. 

7.6 Impozitare 

Conform legii române în vigoare, art. 69, alin. (2) din Legea nr. 571 din 22 
decembrie 2003 privind Codul fiscal, dobânzile aferente obligaţiunilor 
municipale deţinute de persoane fizice rezidente nu sunt considerate ca fiind 
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“venituri din investiţii” şi în conseccinţă sunt scutite de impozit. În cazul 
persoanelor fizice nerezidente, dobânzile primite sunt scutite de impozit dacă 
prezintă certificatul de rezidenţă fiscală emis de autorităţile fiscale din ţara de 
rezidenţă, sau sunt impozabile cu cota de 10% în cazul neprezentării acestui 
certificat. 

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

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

7.7 Prescriere 

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

7.8 Legea aplicabilă 

Prezentul Prospect privind emisiunea de Obligaţiuni constituie contractul de 
împrumut obligatar între Emitent şi investitori şi este supus legii române. 
Modificarea drepturilor deţinătorilor de valori mobiliare poate surveni exclusiv 
ca urmare a schimbării bazei legale în România. 
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Capitolul 8 Anexe  

Următoarele anexe fac parte integrantă din prezentul Prospect 

1. Acordul de garantare între Emitent şi investitori; 

2. HCL Deva nr. 156/2004 referitoare la emiterea de obligaţiuni; 

3. Procesele verbale ale Şedinţelor Consiliului Local Deva referitoare la 
emiterea de obligaţiuni; 

4. Bilanţurile pentru ultimele trei exerciţii financiare încheiate (2001, 2002, 
2003,) si bilantul la 30.06. 2004 

5. Contul de execuţie bugetară pe anii 2001, 2002, 2003, iunie 2004 

6. Rapoartele auditorului financiar/cenzorului extern independent (2001, 
2002, 2003); 

7. Bugetul local pe anul 2004. 

8. Previziuni privind Bugetul Local pe anii 2004-2008; 

9. Formularul de subscriere; 

10. Formularul de revocare; 

11. Documentaţia tehnico-economică a proiectelor de investiţii; 

12. Adresa către Ministerul Finanţelor Publice şi răspunsul acestuia cu 
referire la emisiunea de obligaţiuni municipale; Răspunsul Ministerului 
Finanţelor Publice cu privire la emisiunea de obligaţiuni municipale; 

13. Declaraţie privind cotarea obligaţiunilor la Bursa de Valori Bucureşti 

14. Declaraţie conformitate documente. 
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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 acest Prospect, semnând: 

 

 

EMITENT 

Mircia MUNTEAN 

Primar 
Municipiul DEVA 

 
 

 

 

INTERMEDIAR 

Liviu GIUGIUMICĂ 

Director General 
BRD Securities  - Groupe Société Générale SA 

 
 

 

 

CONSULTANT FINANCIAR 

Viorel UDMA 

Preşedinte 
V.M.B. Partners SA 
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Adrese de contact: 

EMITENT 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEVA 

Piaţa Unirii nr.4, localitatea Deva, cod poştal 330152, jud. Hunedoara 

tel: +40-254-21 85 79; fax: +40-254-21 83 85 

e-mail: primaria@primariadeva.ro 

web page: http://www.primariadeva.ro/ 

 

CONSULTANT FINANCIAR AL EMITENTULUI 

VMB Partners S.A. 

Str. Mircea Vulcănescu nr. 9, Sectror 1 Bucureşti, cod poştal 010811 

tel: +40-21-202 39 59; fax: +40-21-202 39 58 

e-mail: relaţii.publice@vmbpartners.ro 

web page: http://www.vmbpartners.ro/ 

 

INTERMEDIAR 

BRD Securities - Groupe Société Générale SA 

B-dul Ion Mihalache nr. 1 – 7, Turnul BRD, etajul 6, Sector 1, Bucureşti 

tel: +40-21-301 41 50; fax: +40-21-301 41 59 

email: liviu.giugiumica@brd.ro 

web page: http://www.brd.ro/ 

 

GRUP DE DISTRIBUŢIE  

BRD – Groupe Société Générale SA  

B-dul Ion Mihalache nr. 1 – 7, Turnul BRD, Sector 1, Bucuresti 

tel: 021 301 68 41; fax: +40-21-301 68 43 

email: roxana.magui@brd.ro 

web page: http://www.brd.ro/ 

 

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. 


