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EMITENT: MUNICIPIUL DEVA 

Prospect de ofertă publică iniţială primară 
de obligaţiuni municipale emise de 

MUNICIPIUL DEVA 
 

Valoarea nominală a emisiunii: 58 000 000 000 lei 

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

pentru prima perioadă de calcul rata dobânzii este de 19% pe an 

Rambursarea împrumutului obligatar: în nouă rate   

(prima rată la data de 22.04.2004, 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) 

 

Intermediar: BCR SECURITIES SA 

Grup de vânzare: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 

Consultant financiar al emitentului: VMB PARTNERS SA 

 

 

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

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

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

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

CERTIFICĂ NUMAI REGULARITATEA OFERTEI ÎN PRIVINŢA EXIGENŢELOR LEGII ŞI ALE NORMELOR 

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

1. Emitent:   Municipiul Deva, reprezentat prin Primăria Municipiului Deva, Piaţa Unirii nr.4, 
localitatea Deva, tel. 0254218579, cod poştal 330152, jud. Hunedoara, cod fiscal nr. 4374393, 
reprezentat de domnul Mircia Muntean, în calitate de primar. 

2. Valoarea totală a emisiunii:                                               58.000.000.000 lei. 

3. Numărul de obligaţiuni emise în vederea subscrierii:     58.000 obligaţiuni 

4. Valoarea nominală: la emitere valoarea nominală este de 1.000.000 lei/obligaţiune. 
Împrumutul obligatar se va rambursa în 9 (nouă) rate. Valoarea primelor 8 (opt) rate este de 
100.000 lei pentru fiecare obligaţiune (ceea ce reprezintă 10% din valoarea nominală iniţială) 
iar cea de-a 9-a (noua) de 200.000 lei (reprezentând 20% din valoarea nominală iniţială) 
astfel că la scadenţă, împrumutul va fi plătit integral către investitori. 

5. Preţul de emisiune:                                                        1.000.000 lei/obligaţiune. 

6. Preţul de vânzare:                                                          1.000.000 lei/obligaţiune. 

7. Număr minim de Obligaţiuni subscrise:                         1 obligaţiune. 

8. Perioada de derulare a ofertei: 10 zile lucrătoare de la data 20.08.2003 ora 9,00 (ora 
României) până la data de 02.09.2003, ora 14,00 (cu posibilitatea prelungirii acestei perioade 
sau închiderii anticipate, conform normelor în vigoare). Orice modificare a termenilor prezentei 
oferte publice autorizate se va face la cererea emitentului, cu acordul prealabil al CNVM şi va 
fi făcută publică printr-un anunţ publicitar obligatoriu, în aceleaşi condiţii ca şi oferta, conform 
legislaţiei în vigoare. 

9. Publicitate: Anunţul publicitar de ofertă va fi publicat în două cotidiene de difuzare naţională 
timp de trei zile consecutiv, în conformitate cu Art. 69 alin 2) din OUG nr. 28/2002 aprobată 
prin Legea 525/2002. 

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

11. Dobânda plătită investitorilor: rata dobânzii este variabilă, recalculată trimestrial după 
formula [(BUBID3M+BUBOR3M)/2] + 2%; rata dobânzii aferentă primei perioade de plată este 
de 19% pe an; dobânda se calculează începând cu data obţinerii atestatului de închidere a 
ofertei publice de vânzare, emis de CNVM şi se plăteşte trimestrial. 

12. Perioada de rambursare a împrumutului şi a dobânzii de către Emitent către 
investitori: rambursarea se realizează în nouă rate - prima rată la data de 22.04.2004, 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. 

13. Plata dobânzii şi a împrumutului către investitori: 

Agentul de plată - BCR SECURITIES SA va plăti atât dobânzile cât şi principalul la scadenţă, din 
fondurile puse la dispoziţie de către Primăria Deva astfel: 
- pentru persoanele fizice/juridice care au achiziţionat obligaţiuni prin subscriere la unităţile 

Băncii Comerciale Române, precum şi la sediul BCR Securities SA menţionate în prospect şi 
care nu au completat rubrica «cont plăţi ulterioare» indicat pe formularul de subscriere, plata 
se va face în numerar prin unităţile unde au fost făcute subscrierile; pentru persoanele 
fizice/juridice care au completat rubrica «cont plăţi ulterioare» indicat pe formularul de 
subscriere, plata se face prin virament, în contul şi banca menţionate în formularul de 
subscriere ; 
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- pentru persoanele fizice/juridice care au cumpărat obligaţiuni prin intermediul BVB, ca urmare 
a tranzacţionării acestora la BVB, plata se poate realiza astfel: 
 prin transfer într-un cont bancar desemnat de deţinătorul de obligaţiuni în situaţia în care 

acesta a notificat Agentul de plată (BCR Securities) asupra elementelor de identificare a 
contului şi băncii în care doreşte să efectueze vărsămintele, cu cel puţin 2 zile lucrătoare 
înainte de momentul începerii plăţilor; 

 în numerar la ghişeele BCR din localitatea de domicili/sediu a deţinătorului, conform 
adresei specificată în Registrul deţinătorilor de obligaţiuni la data de referinţă; în cazul în 
care în localitatea de domiciliu/sediu nu există o unitate BCR sau există mai multe unităţi 
BCR, plata se va face prin sucursala judeţeană sau de sector a BCR aferentă localităţii sau 
sectorului de domiciliu/sediu a investitorului. 

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

15. 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 prezentul 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 2003, 
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: 2003, 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, prezent în acest 
Prospect de ofertă. 

16. Intermediar şi agent de plată: BCR SECURITIES S.A. 

17. Grup de vânzare: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. 

18. Modalitatea de efectuare a ofertei publice: plasament intermediat 

19. Metoda de intermediere: metoda celei mai bune execuţii 

20. Comisioane de intermediere: 30 mil. lei comision fix şi 0,6% aplicat la valoarea totală a 
emisiunii de obligaţiuni subscrise, suportate de Emitent. 

21. Comisioanele grupului de vânzare: 0,6% la fiecare operaţiune de încasare dar nu mai 
puţin de 10.000 lei/operaţiune şi un comision de 0,5% la fiecare operaţiune de ridicare de 
numerar. 

22.Data şi nr. Deciziei CNVM de autorizare: 2760/12.08.2003 

23. Registru de evidenta si transfer: va fi tinut de Intermediar pana in momentul listarii 
obligatiunilor, moment in care registrul va fi tinut de Registrul Bursei. 

24.Sinteza situaţiei financiare curente a Emitentului: 
  2000 2001 2002 2003 

Denumirea indicatorilor mii lei Realizări Realizări  Realizări  Prevederi 
VENITURI – TOTAL 100.665.427 253.122.184 311.498.952 515.131.300 

Venituri Proprii (cf. OUG 45/2003) 75.322.201 123.092.157 141.508.314 263.050.600 

CHELTUIELI – TOTAL 100.369.203 254.806.726 310.633.087 515.131.300 
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Definiţii (în ordine alfabetică): 
Agent de plată BCR SECURITIES S.A. 
Agent de 
transfer 

BCR SECURITIES S.A. 

BUBID3M Reprezintă rata medie a dobânzii plătite de o bancă (dobânda pasivă) pentru 
depozitele atrase pe o perioadă de 3 luni de la alte bănci de pe piaţa 
interbancară monetară. 

BUBOR3M Reprezintă rata medie a dobânzii percepută de o bancă (dobânda activă) 
pentru depozitele plasate pe o perioadă de 3 luni la alte bănci pe piaţa 
interbancară monetară. 
Conform Normei BNR nr.4/1995, Banca Naţională a României publică zilnic un 
nivel de referinţă pentru depozitele atrase (BUBID) şi plasate (BUBOR) pe piaţa 
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. 

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 
Financiar  
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 si transfer la data de referinţă 
stabilită pentru trimestrul respectiv. 

Data  
De referinţă 

Reprezintă data la care o persoană trebuie să fie înregistrată în Registrul de 
evidenta si transfer ca deţinător de obligaţiuni pentru a fi îndreptăţită la 
încasarea următoarei tranşe din dobânda sau din principal.  
Datele de referinţă sunt următoarele 20.10.2003, 19.01.2004, 19.04.2004, 
19.07.2004, 20.10.2004, 21.01.2005, 22.04.2005, 22.07.2005, 21.10.2005, 
19.01.2006, 19.04.2006, 19.07.2006, 19.10.2006, 19.01.2007, 19.04.2007, 
19.07.2007, 22.10.2007, 21.01.2008 şi 21.04.2008 

Emitentul  Municipiul Deva, reprezentat de Primarul Municipiului Deva. 
Garanţie 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 (calculate conform OUG 
45/2003) aferente bugetelor locale pe anii 2003, 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: 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007 şi respectiv 2008. Conform Legii nr.189/1998 a finanţelor 
publice locale împrumutul contractat de autoritatea publică locală reprezintă o 
obligaţie generală care trebuie rambursată conform acordurilor incheiate din 
resursele aflate la dispoziţia autorităţii publice locale, cu excepţia transferurilor 
de la bugetul de stat cu destinaţie specială. Datoria publică locală nu reprezintă 
obligaţii sau răspunderi ale Guvernului şi aceasta va fi rambursată exclusiv din 
veniturile prin care s-a garantat împrumutul respectiv de către autorităţile 
administraţiei publice locale. Emitentul se obligă să ramburseze datoria şi să 
plătească dobânzile şi comisioanele aferente acestei datorii numai din veniturile 
autorităţii administraţiei publice locale, fără ca Guvernul să aibă vreo obligaţie 
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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. 

Grup  
de vânzare 

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. 

Intermediarul BCR SECURITIES 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 58.000 obligaţiuni cu o valoare nominală iniţială de 1.000.000 
lei/obligaţiune, care fac obiectul acestei Oferte. 

OEVM Oficiul de Evidenţă a Valorilor Mobiliare. 
Oferta Oferta făcută de Emitent pentru vânzarea unui Număr de 58.000 de obligaţiuni 

municipale, în condiţiile prevăzute de acest Prospect de Ofertă Publică si in 
conformitate cu prevederile legale in vigoare. 

Oferta publică 
de vânzare 

Oferta unei persoane de a vinde valori mobiliare sau alte drepturi aferente 
acestora, difuzata prin mijloace de informare in masa ori comunicata pe alte 
cai, sub conditia posibilitatii egale de receptare din partea a minimum 100 de 
persoane nedeterminate in vreun fel de catre autorul ofertei;  
Pretul din oferta publica de vanzare este fix. 

Perioada  
de derulare a 
ofertei 

10 zile lucrătoare de la data 20.08.2003 ora 9,00 (ora României) până la data 
de 02.09.2003, ora 14,00 (cu posibilitatea prelungirii acestei perioade sau 
închiderii anticipate, conform normelor în vigoare). Orice modificare a 
termenilor prezentei oferte publice autorizate se va face la cererea emitentului, 
cu acordul prealabil al CNVM şi va fi făcută publică printr-un anunţ publicitar 
obligatoriu, în aceleaşi condiţii ca şi oferta, conform legislaţiei în vigoare. 

Preţul bid Reprezintă cel mai mare preţ la cumpărare introdus în sistemul de 
tranzacţionare al BVB pentru un emitent, la un moment dat. 

Preţul ask Reprezintă cel mai mic preţ la vânzare introdus în sistemul de tranzacţionare al 
BVB pentru un emitent, la un moment dat. 

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

d =(BUBID3M+BUBOR3M)/2] + 2%; unde: ratele BUBID şi BUBOR sunt ratele 
dobânzilor interbancare, considerate la 3 luni şi se calculează ca mediile 
aritmetice ale valorilor înregistrate pe parcursul ultimelor 5 zile lucrătoare 
anterioare datei de referinţă. 
Rata dobânzii aferente primei perioade de plată este de 19% pe an. 
Dobânda se calculează începând cu data obţinerii atestatului de închidere a 
ofertei publice de vânzare, emis de CNVM şi se plăteşte trimestrial. 
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 trimestrial la următoarele date: prima la data de 
23.10.2003, a-II-a la data de 22.01.2004, a-III-a la data de 22.04.2004, a-IV-a 
la data de 22.07.2004, a-V-a la data de 25.10.2004, a-VI-a la data de 
26.01.2005 , a-VII-a la data de 27.04.2005, a-VIII-a la data de 27.07.2005, a-
IX-a la data de 26.10.2005, a-X-a la data de 24.01.2006, a-XI-a la data de 
24.04.2006, a-XII-a la data de 24.07.2006, a-XIII-a la data de 24.10.2006, a-
XIV-a la data de 24.01.2007, a-XV-a la data de 24.04.2007, a-XVI-a la data de 
24.07.2007, a-XVII-a la data de 25.10.2007, a-XVIII-a la data de 24.01.2008 şi 
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ultima dobândă va fi plătită la data de 24.04.2008. 
Scadenţa 
împrumutului 

O zecime din valoarea nominală iniţială a obligaţiunii (adică 100.000 lei) este 
scadentă la data de 22.04.2004, o zecime din valoarea nominală iniţială a 
fiecărei obligaţiuni (100.000 lei) la data de 25.10.2004, o zecime din valoarea 
nominală iniţială a fiecărei obligaţiuni (100.000 lei) la data de 27.04.2005, o 
zecime din valoarea nominală iniţială a fiecărei obligaţiuni (100.000 lei) la data 
de 26.10.2005, o zecime din valoarea nominală iniţială a fiecărei obligaţiuni 
(100.000 lei) la data de 24.04.2006, o zecime din valoarea nominală iniţială a 
fiecărei obligaţiuni (100.000 lei) la data de 24.10.2006, o zecime din valoarea 
nominală iniţială a fiecărei obligaţiuni (100.000 lei) la data de 24.04.2007, o 
zecime din valoarea nominală iniţială a fiecărei obligaţiuni (100.000 lei) la data 
de 25.10.2007, o cincime din valoarea nominală iniţială a fiecărei obligaţiuni 
(200.000 lei) la data de 24.04.2008. 

Valoare 
nominală 

Reprezintă valoarea principalului nerambursat. 

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

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

Intermediarul şi municipalitatea sunt autorizaţi să furnizeze informaţii sau documente referitoare la 
prezentul prospect. Nici o altă persoană fizică sau juridică nu a fost autorizată 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 autorizat acest prospect prin Decizia nr. 2760/12.08.2003  

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

REPREZINTĂ O ALTĂ FORMĂ DE APRECIERE A CNVM CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZEVANTAJELE, 

PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACŢIILE DE ÎNCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI 

PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI; DECIZIA CERTIFICĂ NUMAI REGULARITATEA OFERTEI ÎN PRIVINŢA EXIGENŢELOR LEGII ŞI 

ALE NORMELOR ADOPTATE ÎN APLICAREA ACESTEIA. 

Oricare cumpărător al obligaţiunilor este obligat să se conformeze regulilor şi reglementărilor în 
vigoare, indiferent de legea aplicabilă 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, Intermediarul şi Grupul de Vânzare nu vor avea nici o responsabilitate decurgând din oferta 
efectuată în conformitate cu acest prospect în cazuri de forţă majoră (cazurile de forţă reprezintă 
evenimente neprevăzute, inevitabile sau, în orice caz, în afara controlului unei părţi, şi includ, fără a se 
limita la acestea, stări de război, insurecţie, revolte, tulburări civile, calamităţi, incendii, inundaţii, 
furtuni, greve sau alte tulburări generale ale procesului de muncă).  

Potenţialii investitori nu vor interpreta conţinutul acestui prospect ca pe o recomandare de investiţie. 
Fiecare investitor trebuie 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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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 avizat de CNVM cu avizul nr. 2760/12.08.2003, şi înregistraţi la 
Oficiul de Evidenţă a Valorilor Mobiliare, precum şi succesorilor în drepturi ai acestora înregistraţi în 
registrul deţinătorilor de obligaţiuni, în calitate de Împrumutători  
AV Â ND  ÎN  V ED ER E  

A .  AR T .  59  D IN  OUG NR .45/2003  P R IV IND  F INA NŢEL E  P U BL IC E  L O C A L E ,  P R IN  C A R E  

AU TO R ITĂŢ I L E  P U BL IC E  L O C A L E  P O T  GA R ANTA  ÎMP R U MU TU R I L E  C O NTR A C TA TE,  PR IN  
VENITURILE  PROPRII  PREVĂZUTE  LA  A R T  5  A L IN  ( 1 )  L I T .  A )  D IN  O U G  45/2003 ;  

B .  PR EV ED ER I L E  A R T .  21  A L IN  2  D IN  LE GE A  NR .215/2001  P R IV IND  A D MIN ISTR AŢ I A  

P U BL ICĂ  L O C A L A ,  C U  MO D IF ICĂR I L E  U L TER IO A R E ,  P R IN  C A R E  P R IMA RU L  F U NCŢ IO NEA ZA  

C A  A U TOR ITA TE  A  A D MIN ISTR AŢ I E I  P U BL IC E  L O C A L E;  

C .  HO TĂR Â R EA  CO NS I L IU L U I  LO C A L  A L  MUNIC I P IU L U I  DEVA  NR .  118/18 .03 . 2003  
P R IV IND  C O NTRA C TAR EA  U NU I  ÎMP RU MU T ÎN  V A L OA R E  D E  58 .000 .000 .000  L E I  

P R INTR -O  EMIS IU NE  D E  O BL IGAŢ IU N I  MU NIC I P A L E ,  ÎN  C O ND IŢ I I L E  P R EV ED ER I L O R  

OUG.  NR .  28/2002 ,  A L E  LEG I I  NR .  525/2002  Ş I  A  P R EV ED ER I L OR  CNVM P R IV IND  

O F ER TEL E  P U BL IC E  D E  V Â NZA R E .   

ÎN  C O NSEC INŢA  A C ESTO R A ,  A  INTER V EN IT  U R MĂTO R U L  AC OR D  D E  GAR A NTA R E:  
 
Art.1. Municipiul 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 autorizat de către CNVM. 

Art.3. Veniturile care se constituie în garanţie şi care sunt încasate la bugetul local vor fi supuse 
condiţiilor prezentului Acord de Garantare, care se va aplica cu prioritate faţă de orice revendicări ale 
unor terţi către Primăria Municipiului 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 2003, 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 anual este egal cu obligaţiile de plată 
a principalului, a dobânzilor şi a comisioanelor referitoare la această emisiune de obligaţiuni, aferente 
fiecărui an: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 şi respectiv 2008. 
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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 
58.000.000.000 lei care urmează a fi rambursată în nouă rate ce vor fi plătite astfel:  

Prima rată la data de 22.04.2004, 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. 

Rata dobânzii aferentă acestui împrumut va fi stabilită şi plătită trimestrial conform formulei 
[(BUBID3M+BUBOR3M)/2]+2%, la următoarele date: prima la data de 23.10.2003, a-II-a la data de 
22.01.2004, a-III-a la data de 22.04.2004, a-IV-a la data de 22.07.2004, a-V-a la data de 25.10.2004, 
a-VI-a la data de 26.01.2005 , a-VII-a la data de 27.04.2005, a-VIII-a la data de 27.07.2005, a-IX-a la 
data de 26.10.2005, a-X-a la data de 24.01.2006, a-XI-a la data de 24.04.2006, a-XII-a la data de 
24.07.2006, a-XIII-a la data de 24.10.2006, a-XIV-a la data de 24.01.2007, a-XV-a la data de 
24.04.2007, a-XVI-a la data de 24.07.2007, a-XVII-a la data de 25.10.2007, a-XVIII-a la data de 
24.01.2008, a-XIX-a şi ultima dobândă va fi plătită la data de 24.04.2008. 

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 Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a raportului de închidere privind rezultatele ofertei publice 
de vânzare pe piaţa primară a obligaţiunilor municipale şi până în momentul stingerii întregii creanţe. 

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

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

Art.11. Nerespectarea condiţiilor şi termenelor din prezentul Acord de Garantare îndreptăţeşte 
deţinătorii de obligaţiuni municipale emise de Municipiul 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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1. Emitentul 

1.1 Date de identificare a Emitentului  
Primăria Municipiului Deva reprezentată prin Mircia Muntean – primar şi Daniela Sălăşan – director 
economic, cu sediul în municipiul Deva, Piaţa Unirii nr. 4, judeţul Hunedoara, tel. 0254218579,  cod 
poştal 330152, cod fiscal 4374393, cont 24880249437393 la Trezoreria Deva. 

1.2 Generalităţi 

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.). Toate celelalte epoci istorice care s-au succedat sunt bine 
reprezentate pe acest teritoriu, dovada fiind numeroasele vestigii din epoca bronzului, a civilizaţiei 
daco-romane şi a epocii prefeudale ce a urmat retragerii aureliene. 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 si 1557, localitatea a fost devastată, iar Cetatea 
asediată. 

În toamna anului 1600, în drumul său spre Praga, trece prin Deva, Mihai Viteazu. 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. 

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. 

Aşezarea geografică 
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) si Munţii Poiana Ruscă la o înălţime de 187 m fata de nivelul marii. 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 ţarii. 
Deva este nod de cale ferată care leagă localităţile Deva-Bârgăului, Dej, Cluj-Napoca şi Bucureşti. 
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Clima 

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. 

Sănătatea 

În municipiul Deva există Spitalul Judeţean Hunedoara unde funcţionează 25 de secţii, pa lângă acesta 
mai funcţionează 5 dispensare şcolare şi un dispensar sportiv. Începând cu anul 1999 s-au înfiinţat 
cabinete medicale individuale în cadrul cărora funcţionează medicii de familie. 

Învăţământul 

a) Învăţământul preuniversitar este structurat astfel:  

Forma Număr unităţi 

Învăţământ primar şi gimnazial 22 

Învăţământ liceal 9 

b)  Învăţământul universitar:  

În Deva funcţionează două universităţi: Universitatea Ecologică Traian-Deva şi Universitatea Vasile 
Goldiş-Arad. 

Demografie, şomaj 

Populaţia municipiului Deva, conform recesământului din anul 2002, este de 69.257 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. 

Rata şomajului determinată prin raportarea numărului şomerilor la populaţia activă (reprezintă 30% 
din populaţia totală) în anul 2002 a fost de 25%. 

Economia 

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. 

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 3.240 ha din care, teren arabil - 1.751 ha, păşuni-911 
ha, fâneţe-381 ha şi livezi-203 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. 
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Angajatori mai importanţi 
- SC Macon SA – materiale de construcţii (BCA, prefabricate din beton, ţigle, teracotă) 724 angajati; 
- SC Casial SA – materiale de construcţii (ciment, var) 688 angajati; 
- SC Contrasimex SA - lucrări de proiectare, execuţie, întreţinere 300 angajati; 
- SC  Foricon SA– construcţii drumuri si îmbunătăţiri funciare 570 angajati; 
- SC SEWS România – producţie de cabluri electrice 1700 angajati; 
- SC Devatrans SA – transport de persoane;  
- SC Comat SA – comerţ 70 angajati; 
- SC Ulpia – comerţ 20 angajati; 

Oraşe înfrăţite 

Municipiul Deva este înfrăţit cu : 
Yancheng - Provincia Jangsu - R.P. Chineză din anul 1998, colaborare în plan economic; 
Arras - Franţa din anul 1998, colaborare în plan educaţional, cultural; 
Szigetvar - Ungaria din anul 2001 colaborare în plan educaţional, cultural şi economic;  

1.3 Executivul administraţiei publice locale 

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

Executivul este condus de primarul Mircia Muntean membru PNL, aflat la al doilea mandat 
consecutiv. 

Viceprimarii municipiului sunt : 
1. Nelu Ardelean - membru PSD; 
2. Miercea Molot – membru PNL. 

Funcţia de secretar al primăriei este deţinută de domnul Ioan Petru Albu. 

 Autoritatea deliberativă este reprezentată de Consiliul Local al municipiului Deva care are 
următoarea componenţă: 

Nr.
crt. 

Nume şi Prenume Apartenenţă 
politică actuală 

1. Domnul Vasiu Traian PNL 

2. Doamna Mihet Daniela PNL 

3. Domnul Morar Marcel PNL 

4. Domnul Ilişiu Eugen PNL 

5. Domnul Susan Dumitru PNL 

6. Domnul Lazăr Daniel PNL 

7. Domnul Oancea Florin PNL 
8. Domnul Magheru Dan Adrian PNL 

9. Domnul Petru Ioan Dorin PNL 

10. Domnul David Ioan PNL 

11. Domnul Toma Gheorghe PSD 

12. Domnul  Panduru Carol PSD 

13. Domnul Nicula Cosmin PSD 

14. Domnul Medrea Cornel PSD 

15. Domnul Mara Ioan PSD 

16. Doamna Mermezan Ana-Elena PRM 
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Nr.
crt. 

Nume şi Prenume Apartenenţă 
politică actuală 

17. Doamna Simedu Eugenia PRM 
18. Domnul Ghergus Dumitru PRM 

19. Domnul Danciu Alexandru PRM 

20. Domnul Burjan Grigorie UDMR 

21. Doamna Lazlo Ana UDMR 

22. Domnul Galfi Erzsebet UDMR 

23. Domnul Peter Ludovic UDMR 

Apartenenţa politică menţionată mai sus este rezultatul în timp a aderărilor la alte formaţiuni politice 
în urma alegerilor din 2000. 

1.4 Administraţia publică locală 

Administraţie 

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 Primarii 
ca autorităţi executive. 

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 si în justiţie. 

În temeiul prevederilor art. 68 al aceluiaşi act normativ, primarul îndeplineşte următoarele atribuţii 
principale: 
a) asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor 
Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor 
şi ordonanţelor Guvernului; dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi 
instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor şi ale celorlalţi conducători ai autorităţilor 
administraţiei publice centrale, precum şi a hotărârilor consiliului judeţean;  
b) asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local. În situaţia în care apreciază că o 
hotărâre este ilegală, în termen de 3 zile de la adoptare îl sesizează pe prefect;  
c) poate propune consiliului local consultarea populaţiei prin referendum, cu privire la problemele 
locale de interes deosebit. Pe baza hotărârii consiliului local ia măsuri pentru organizarea acestei 
consultări, în condiţiile legii;  
d) prezintă consiliului local, anual sau ori de câte ori este necesar, informări, privind starea economică 
şi socială a comunei sau a oraşului, în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei 
publice locale, precum şi informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor consiliului 
local;  
e) întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre 
aprobare consiliului local;  
f) exercită funcţia de ordonator principal de credite;  
g) verifică, din oficiu sau la cerere, încasarea şi cheltuirea sumelor din bugetul local şi comunică de 
îndată consiliului local cele constatate;  
h) ia măsuri pentru prevenirea şi limitarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor 
sau epizootiilor, împreună cu organele specializate ale statului. În acest scop poate mobiliza populaţia, 
agenţii economici şi instituţiile publice din comună sau din oraş, acestea fiind obligate să execute 
măsurile stabilite în planurile de protecţie şi intervenţie elaborate pe tipuri de dezastre;  
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i) asigură ordinea publică şi liniştea locuitorilor, prin intermediul poliţiei, jandarmeriei, gardienilor 
publici, pompierilor şi unităţilor de protecţie civilă, care au obligaţia să răspundă solicitărilor sale, în 
condiţiile legii;  
j) îndrumă şi supraveghează activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale;  
k) ia măsurile prevăzute de lege cu privire la desfăşurarea adunărilor publice;  
l) ia măsuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentaţiilor sau a altor manifestări 
publice care contravin ordinii de drept ori atentează la bunele moravuri, la ordinea şi liniştea publică;  
m) controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare puse în vânzare pentru 
populaţie, cu sprijinul serviciilor de specialitate;  
n) ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea pericolelor provocate de animale, în condiţiile legii;  
o) ia măsuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localităţii şi îl supune spre aprobare 
consiliului local; asigură respectarea prevederilor planului urbanistic general, precum şi ale planurilor 
urbanistice zonale şi de detaliu;  
p) asigură repartizarea locuinţelor sociale pe baza hotărârii consiliului local;  
q) asigură întreţinerea şi reabilitarea drumurilor publice, proprietate a comunei sau a oraşului, 
instalarea semnelor de circulaţie, desfăşurarea normală a traficului rutier şi pietonal, în condiţiile legii;  
r) exercită controlul asupra activităţilor din târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţii şi ia 
măsuri pentru buna funcţionare a acestora;  
s) conduce serviciile publice locale; asigură funcţionarea serviciilor de stare civilă şi de autoritate 
tutelară; supraveghează realizarea măsurilor de asistenţă şi ajutor social;  
ş) îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă;  
t) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege;  
ţ) propune consiliului local spre aprobare, în condiţiile legii, organigrama, statul de funcţii, numărul de 
personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate;  
u) numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul din aparatul propriu de specialitate al 
autorităţilor administraţiei publice locale, cu excepţia secretarului; propune consiliului local numirea şi 
eliberarea din funcţie, în condiţiile legii, a conducătorilor regiilor autonome, ai instituţiilor şi serviciilor 
publice de interes local;  
v) răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi domeniului 
privat al comunei sau al oraşului;  
x) organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate şi pune la dispoziţie autorităţilor 
administraţiei publice centrale rezultatele acestor evidenţe;  
y) ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru 
asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă din raza comunei sau a oraşului, precum şi pentru 
decolmatarea văilor locale şi a podeţelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari. 
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, 
având următoarele atribuţii principale: 
a) alege din rândul consilierilor viceprimarul, respectiv viceprimarii, după caz; stabileşte, în limitele 
normelor legale, numărul de personal din aparatul propriu;  
b) aprobă statutul comunei sau al oraşului, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a 
consiliului;  
c) avizează sau aprobă, după caz, studii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, de 
organizare şi amenajare a teritoriului, documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism, inclusiv 
participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonală şi de cooperare transfrontalieră, 
în condiţiile legii;  
d) aprobă bugetul local, împrumuturile, virările de credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare; 
aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar; stabileşte impozite şi taxe locale, precum şi taxe 
speciale, în condiţiile legii;  
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e) aprobă, la propunerea primarului, în condiţiile legii, organigrama, statul de funcţii, numărul de 
personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate, ale 
instituţiilor şi serviciilor publice, precum şi ale regiilor autonome de interes local;  
f) administrează domeniul public şi domeniul privat al comunei sau oraşului;  
g) hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a 
comunei sau oraşului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;  
h) hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei sau 
oraşului, după caz, în condiţiile legii;  
i) înfiinţează instituţii publice, societăţi comerciale şi servicii publice de interes local; urmăreşte, 
controlează şi analizează activitatea acestora; instituie, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin 
lege, norme de organizare şi funcţionare pentru instituţiile şi serviciile publice de interes local; 
numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, conducătorii serviciilor publice de interes local, 
precum şi pe cei ai instituţiilor publice din subordinea sa; aplică sancţiuni disciplinare, în condiţiile legii, 
persoanelor pe care le-a numit;  
j) hotărăşte asupra înfiinţării şi reorganizării regiilor autonome de interes local; exercită, în numele 
unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile acţionarului la societăţile comerciale pe care le-a 
înfiinţat; hotărăşte asupra privatizării acestor societăţi comerciale; numeşte şi eliberează din funcţie, în 
condiţiile legii, membrii consiliilor de administraţie ale regiilor autonome de sub autoritatea sa;  
k) analizează şi aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale 
localităţilor, stabilind mijloacele materiale şi financiare necesare în vederea realizării acestora; aprobă 
alocarea de fonduri din bugetul local pentru acţiuni de apărare împotriva inundaţiilor, incendiilor, 
dezastrelor şi fenomenelor meteorologice periculoase;  
l) stabileşte măsurile necesare pentru construirea, întreţinerea şi modernizarea drumurilor, podurilor, 
precum şi a întregii infrastructuri aparţinând căilor de comunicaţii de interes local;  
m) aprobă, în limitele competenţelor sale, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de 
investiţii de interes local şi asigură condiţiile necesare în vederea realizării acestora;  
n) asigură, potrivit competenţelor sale, condiţiile materiale şi financiare necesare pentru buna 
funcţionare a instituţiilor şi serviciilor publice de educaţie, sănătate, cultură, tineret şi sport, apărarea 
ordinii publice, apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă, de sub autoritatea sa; urmăreşte şi 
controlează activitatea acestora;  
o) hotărăşte, în localităţile cu medici sau cu personal sanitar în număr insuficient, acordarea de 
stimulente în natură şi în bani, precum şi de alte facilităţi, potrivit legii, în scopul asigurării serviciilor 
medicale pentru populaţie; asemenea facilităţi pot fi acordate şi personalului didactic;  
p) contribuie la organizarea de activităţi ştiinţifice, culturale, artistice, sportive şi de agrement;  
q) hotărăşte cu privire la asigurarea ordinii publice; analizează activitatea gardienilor publici, poliţiei, 
jandarmeriei, pompierilor şi a formaţiunilor de protecţie civilă, în condiţiile legii, şi propune măsuri de 
îmbunătăţire a activităţii acestora;  
r) acţionează pentru protecţia şi refacerea mediului înconjurător, în scopul creşterii calităţii vieţii; 
contribuie la protecţia, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de 
arhitectură, a parcurilor şi rezervaţiilor naturale, în condiţiile legii;  
s) contribuie la realizarea măsurilor de protecţie şi asistenţă socială; asigură protecţia drepturilor 
copilului, potrivit legislaţiei în vigoare; aprobă criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale; 
înfiinţează şi asigură funcţionarea unor instituţii de binefacere de interes local;  
t) înfiinţează şi organizează târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţie, baze sportive şi 
asigură buna funcţionare a acestora;  
u) atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de interes public 
local;  
v) conferă persoanelor fizice române sau străine, cu merite deosebite, titlul de cetăţean de onoare al 
comunei sau al oraşului;  
x) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, cu 
organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi realizării în comun a 
unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local; hotărăşte înfrăţirea comunei sau 
oraşului cu unităţi administrativ-teritoriale similare din alte ţări;  
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y) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice 
locale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale 
autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune;  
z) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;  
w) asigură libertatea comerţului şi încurajează libera iniţiativă, în condiţiile legii. 
 
Conditiile pentru valabilitatea deliberarilor Consiliului Local cat si modul de exercitare a dreptului de 
vot sunt stabilite de Legea 215/2001 a administratiei publice locale. 

Organigrama Primariei 
Numarul de salariati din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului local al 

municipiului Deva este de 102 persoane, dupa cum urmeaza : Conducere ( Primar, Viceprimari, 
Secretar ) – 4; Director executiv – 3; Sefi servicii, birouri – 6; Functii executie – 89 din care: 

- studii superioare ( consilier juridic, consilier, auditor) - 40 
- studii superioare de scurta durata ( referent de specialitate ) – 5 
- studii medii ( referent ) – 44. 

Principalele servicii 

 Activitatea primăriei municipiului Deva se desfăşoară, potrivit organigramei, prin intermediul 3 
direcţii (DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, DIRECŢIA ECONOMICĂ, DIRECŢIA TEHNICĂ ŞI 
AHITECTUL ŞEF), 4 servicii (Buget-Contabilitate, Constatare Impunere Impozite şi Taxe, Urmărire 
Încasare Impozite şi Taxe, Administraţie Publică Locală), 15 birouri şi 4 compartimente. 

Informaţii despre persoanele juridice cu care municipalitatea are relaţii contractuale şi în 
care deţine o cotă de participare mai mare de 20%, precum şi relaţiile contractuale dintre 
municipalitate şi societăţi comerciale, instituţii publice şi servicii publice de interes local: 

1. Contract de prestari servicii incheiat cu S.C.  APASERV SA Deva, inregistrat sub nr. 356/07.03.2003 
avand ca obiec: furnizarea apei potabile; furnizarea apei reci pentru prepararea apei calde menajere si 
completare in instalatii de incalzire, si colectarea apelor reziduale si meteorice avand un cost de 
4.123+TVA lei/m3 pentru apa potabila si apa pluviala, si 844+TVA lei/m3 pentru canalizare. 

2. Contract de concesiune incheiat intre Consiliul Local Deva si S.C. Publiserv Goscom S.A. Deva, 
contract prin care s-a concesionat pe de-o parte serviciul de administrare a pietelor si pentru care s-a 
stabilit o redeventa anuala in favoarea Consiliului Local Deva in suma de 48.409,14 $/an, iar pe de 
alta parte serviciul public de gospodarire comunala pentru care s-a stabilit o redeventa de 14.724,96 
$/an. 

Deţinerile de capital ale municipalităţii 

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

Societate 
comercială 

Capital Social 
(mii lei) 

Obiect de activitate Subvenţie 2002 
(mii lei) 

CALOR S.A. 1.772.206 Producerea aburului si apei menajere 38.531.638 
APASERV S.A. 1.270.000 Gospodărirea resurselor de apă, 

captarea, aducţiunea şi tratarea apei 
0 

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: 

Societate 
comercială 

Capital Social (mii lei) Procent C.L. Alţi acţionari 

PubliservGoscom S.A. 1.200.000 80 4 acţionari privaţi cu cate 5% fiecare
Salubritate SA 1.354.437 16,97 Metal Expres S.R.L cu 83,03% 
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Alocaţii bugetare prevăzute în anul 2003 pentru principalii parteneri economici ai 
primăriei: 

Partener economic Suma (mii lei) Destinaţia sumei 
SC Calor SA Deva 8.000.000 Retehnologizarea sistemului de termoficare 

Deva 
SC Apaserv SA Deva 7.050.000 Dezvoltare sistematizare retea apă, 

reabilitare şi extindere sistem de 
canalizare, etc. 

Direcţia Judeţeana de Drumuri RA 3.000.000 Intreţinere şi reparaţii drumuri 
SC Publiserva Gascom SA 3.000.000 Amenajare Piaţa Mihai Viteazul, Piaţa 

Bejan şi Complex Dacia 

Politica de investiţii a Primăriei Deva 

Consiliul Local al Municipiului Deva urmareste realizarea urmatoarelor investitii: 
 Extinderea retelelor de utilitati in zonele periferice si satele apartinatoare; 
 Realizarea locuintelor sociale si de tineret; 
 Infrastructura stradala; 
 Iluminatul public; 
 Colectarea si epurarea apelor uzate, depozitarea ecologica a deseurilor; 
 Programul guvernului Romania curata; 
 Realizarea si dezvoltarea unor zone de agrement si obiective de interes turistic. 

1.5 Emisiuni anterioare de valori mobiliare 

Municipiul DEVA nu a emis în trecut valori mobiliare. 

2. Date financiare 

2.1 Aspecte legale 

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

Incepand cu data de 1 ianuarie 2004 vor intra in vigoare prevederile OUG 45/2003 privind finantele 
publice locale cu exceptia art. 59 din respectiva Ordonanta de Urgenta a Guvernului care a intrat in 
vigoare la data publicarii acesteia in Monitorul Oficial (19.06.2003). 

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. 
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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 prezentata 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 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 garantia 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 sursa de venituri cu exceptia transferurilor de la bugetul de stat cu 
destinatie speciala. 

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, 
2000, 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”. 

2.2 Rezultate financiare 

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

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

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

Emitentul îşi depozitează disponibilităţile financiare rezultate din încasări fiscale exclusiv în contul său 
de la Trezoreria Deva. 
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Contul de execuţie bugetară  2000 2001 2002 31.mar. 2003 

Denumirea indicatorilor                             mii lei Cod 

Incasari 
realizate/Plăţi 

efectuate 

Incasari 
realizate/Plăţi 

efectuate 

Incasari 
realizate/Plăţi 

efectuate 

Incasari 
realizate/Plăţi 

efectuate 
VENITURI-TOTAL (cod. 48.02+32.00+37.00+ 42.00+44.00) 0001 100.665.427 253.122.184 311.498.952 103.305.470 
VENITURI PROPRII-TOTAL (cod.00.02+30.00+31.00) 4802 34.994.221 43.316.681 61.575.105 28.111.568 
I. VENITURI CURENTE (rd. 00..03+20.00) 0002 26.118.565 38.347.354 53.520.730 26.975.195 
A. VENITURI FISCALE (rd. 00.04+13.00) 0003 19.827.710 31.259.548 44.505.217 23.935.530 
A1. IMPOZITE DIRECTE (cod. 01.02+03.02+04.02+05.02+08.02) 0004 19.573.085 29.109.180 40.760.435 17.143.542 
IMPOZITE şi TAXE DE LA POPULAŢIE (cod. 03.02.01 la 03.02.30) 0302 8.365.517 14.118.404 18.487.853 9.468.752 
Impozitul pe veniturile liber-profesionistilor, meseriaşilor şi ale altor persoane fizice 
independente şi asoc. familiale ** 

030201 477.492 104.792 43.579 4.551 

Impozitul pe clădiri de la persoane fizice 030202 4.582.563 10.264.829 13.757.810 7.479.327 
Taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice 030203 1.018.316 2.247.355 3.011.150 1.339.317 
Impozitul pe veniturile din închirieri , subînchirieri , locaţii de gestiune şi arendări ** 030204 136.034 33.112 11.500 15 
Impozitul pe veniturile obţinute din premii şi câştiguri in bani sau in natura** 030207 200  0 0 0 
Impozitul pe veniturile persoanelor fizice nesalariate ** 030208 1.236.548 2.709  0 0 
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice 030209 704.575 995.311 1.408.280 619.594 
Alte impozite şi taxe de la populaţie 030230 209.789 470.296 255.534 25.948 
TAXA PENTRU FOLOSIREA TERENURILOR PROPRIETATE DE STAT 0402 193.378 198.995 120.578 128.448 
IMPOZITUL PE CLADIRI şi TERENURI DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 05.02.01 + 05.02.02) 0502 7.712.285 11.525.197 18.256.547 6.276.084 
Impozitul pe clădiri de la persoane juridice 050201 7.626.308 11.284.012 17.901.053 5.796.166 
Impozitul pe terenuri de la persoane juridice 050202 85.977 241.185 355.494 479.918 
TAXE ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORTDETINUTE DE PERSOANE JURIDICE 0602 0 0  0 0 
ALTE IMPOZITE DIRECTE cod. 08.02.05 la 08.02.30) 0802 3.301.904 3.266.584 3.895.457 1.270.258 
Taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane juridice 080205 1.925.583 2.654.980 3.525.188 1.229.810 
Alte încasări din impozite directe 080230 1.376.321 611.604 370.269 40.448 
A2. IMPOZITE INDIRECTE (cod. 15.02+17.02) 1300 254.625 2.150.368 3.744.782 6.791.988 
IMPOZITUL PE SPECTACOLE 1502 16.130 20.942 24.852 2.092 
ALTE IMPOZITE INDIRECTE (cod. 17.02.03 la 17.02.30) 1702 238.495 2.129.426 3.719.930 6.789.896 
Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare 170203 0 63.964 1.615.934 777.815 
Taxe judiciarare de timbru 170210 0 0 0 1.904.999 
Taxe de timbru pentru contestaţiile şi plângerile asupra sumelor constatate şi aplicate prin 
acte aplicate prin acte de control sau impunere 

170211 393 0 0 0 

Taxe de timbru pentru activitatea notariala 170212 0 0 0 3.502.590 
Taxe extrajudiciare de timbru 170213 238.102 2.065.462 2.103.996 573.523 
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Contul de execuţie bugetară  2000 2001 2002 31.mar. 2003 

Denumirea indicatorilor                             mii lei Cod 

Incasari 
realizate/Plăţi 

efectuate 

Incasari 
realizate/Plăţi 

efectuate 

Incasari 
realizate/Plăţi 

efectuate 

Incasari 
realizate/Plăţi 

efectuate 
Alte încasări din impozite directe 170230 0 0 0 30.969 
B. VENITURI NEFISCALE (cod. 20.02+21.02+22.02) 2000 6.290.855 7.087.806 9.015.513 3.039.665 
VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE (cod. 21.02.06 la 21.02.30) 2102 2.112.505 1.088.426 2.709.032 703.300 
Alte venituri privind circulaţia pe drumurile publice 210206 2.083.326 1.051.209 2.701.042 701.070 
Contribuţii datorate de persoanele beneficiare ale serviciilor cantinelor de ajutor social 210214 23.582 37.206 7.990 2.230 
Alte venituri de la instituţiile publice 210230 5.597 11 0 0 
DIVERSE VENITURI (cod. 22.02.02 la 22.02.30) 2202 4.178.350 5.999.380 6.306.481 2.336.365 
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputaţii şi despăgubiri 220202 17.708 16.777 32.176 17.349 
Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate, potrivit dispoziţiilor legale 220203 210.216 266.709 116.079 45.338 
Restituiri de fonduri din finanţarea bugetara locala a anilor precedenţi 220205 120.805 118.132 13.946 0 
Venituri din concesiuni şi închirieri 220207 1.936.870 3.070.564 2.837.546 1.459.763 
Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declaraţiei de impozite şi taxe  220208 0 61.452 148.702 100.610 
Încasări din alte surse 220230 1.892.751 2.465.746 3.158.032 713.305 
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod. 30.02) 3000 1.307.906 560.155 940.163 121.146 
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI (cod. 30.02.01 la 30.02.04) 3002 1.307.906 560.155 940.163 121.146 
Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului 300203 452.361 560.155 726.720 121.146 
Venituri din privatizare  300204 855.545  0 213.443 0 
 III. VENITURI CU DESTINATIE SPECIALA (cod. 31.02) 3100 7.567.751 4.409.172 7.114.212 1.015.227 
VENITURI CU DESTINATIE SPECIALA (cod. 31.02.01 la 31.02.12) 3102 7.567.751 4.409.172 7.114.212 1.015.227 
Taxe speciale 310201 14.000  0 0 0 
Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat 310202 18.075  0 712.831 865.588 
Venituri din fondul pentru drumurile publice 310203  0 0 5.000.000 0 
Venituri din fondul de intervenţie 310204 114.138  0 0 0 
Venituri din fondul pentru locuinţe 310205 5.855.023 3.968.705 197.333 137.539 
Donaţii şi sponsorizări 310208 1.566.515 36.304 354.050 12.100 
Sume acordate de persoane juridice şi fizice in vederea participării la finanţarea unor acţiuni 
de interes public 

310209 0 404.163 849.998 0 

IV. PRELEVARI DIN BUGETUL DE STAT (cod. 32.02 la 34.02) 3200 62.864.671 198.156.866 249.923.847 75.065.739 
COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE SALARII 3202 3.203.248 174.055 67.908 0 
SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA PENTRU BUGETELE LOCALE 3302 0 99.316.978 127.579.624 34.869.072 
COTE şi SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (cod 34.02.01 la 34.02.04) 3402 59.661.423 98.665.833 122.276.315 40.196.667 
Cote defalcate din impozitul pe venit 340201 49.114.203 84.325.261 86.389.669 27.464.267 
Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 340202 1.450.400 905.051 12.249.193 5.662.400 
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Contul de execuţie bugetară  2000 2001 2002 31.mar. 2003 

Denumirea indicatorilor                             mii lei Cod 

Incasari 
realizate/Plăţi 

efectuate 

Incasari 
realizate/Plăţi 

efectuate 

Incasari 
realizate/Plăţi 

efectuate 

Incasari 
realizate/Plăţi 

efectuate 
Sume defalcate din impozitul pe venit pentru subvenţionarea energiei termice livrate 
populaţiei 

340203 8.045.820 11.440.958 23.037.453 7.070.000 

Sume alocate de consiliul judeţean pentru echilibrarea bugetelor locale  340204 1.051.000 1.994.563 600.000 0 
VI. SUBVENTII (cod. 37.02 + 39.02) 3700 906.535 1.648.637  0 128.163 
SUBVENTII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT (cod. 37.02.03 la 37.02.12) 3702 0 1.648.637 0 0 
Subv. Primite de bugetele locale pentru susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu 
handicap 

370207 0 1.648.637 0 0 

SUBVENTII PRIMITE DE LA ALTE BUGETE (cod. 39.02.04 + 39.02.05) 3902 906.535 0 0 128.163 
Subvenţii primite de la bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru finanţarea programelor 
pentru ocuparea temporara a forţei de munca 

390202 0 0 0 128.163 

Subvenţii din bugetul Fondului special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap 
către bugetele locale pentru susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap 

390203 906.535 0 0 0 

VIII. ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE (cod 42.02) 4200 0 0  0 0 
IX. IMPRUMUTURI (cod. 44.02+ 45.02) 4400 1.900.000 10.000.000  0 0 
IMPRUMUTURI PENTRU INVESTITII (cod. 44.02.01 + 44.02.02) 4402 1.900.000 10.000.000 0 0 
Împrumuturi interne pentru investiţii 440201 1.900.000 10.000.000  0 0 
CHELTUIELI-TOTAL ***(cod. 51.00+57.00+63.00+67.00+71.00+76.00 
+84.00+86.00+88.00+90.00+95.00+96.00) 

5002 100.369.203 254.806.726 310.633.087 104.044.927 

I. SERVICII PUBLICE GENERALE (cod. 51.02) 5100 14.602.199 20.110.054 20.639.741 9.230.034 
AUTORITATI PUBLICE (cod. 51.02.05) 5102 14.602.199 20.110.054 20.639.741 9.230.034 
Autorităţi executive 510205 14.602.199 20.110.054 20.639.741 9.230.034 
III. CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod.57.02+58.02+59.02+60.02) 5700 21.033.419 133.967.943 168.745.195 48.925.724 
INVATAMANT (cod. 57.02.02 la 57.02.14) 5702 11.689.450 116.103.285 134.233.224 38.474.516 
Învăţământ preşcolar 570202 1.731.404 10.181.000 18.137.692 8.823.153 
Învăţământ primar şi gimnazial 570203 3.676.414 50.200.456 48.741.759 13.504.764 
Învăţământ liceal 570204 6.281.632 55.721.829 67.353.773 16.146.599 
SANATATE (cod. 58.02.05 + 58.02.50) 5802 895.000 1.988.069 2.491.973 990.871 
Creşe 580205  0 888.069 1.531.973 533.799 
Alte instituţii şi acţiuni sanitare 580250 895.000 1.100.000 960.000 457.072 
CULTURA , RELIGIE şi ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA şi DE TINERET (cod. 
59.02.03 la 59.02.50) 

5902 3.448.746 5.798.150 9.853.024 4.055.758 

Teatre şi instituţii profesioniste de spectacole şi concerte 590205 0 365.200 1.986.389 1.292.043 
Case de cultura 590207 1.100.000 1.070.000 1.740.000 350.000 
Cămine culturale 590208 0 627.080 735.203 200.000 
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Contul de execuţie bugetară  2000 2001 2002 31.mar. 2003 

Denumirea indicatorilor                             mii lei Cod 

Incasari 
realizate/Plăţi 

efectuate 

Incasari 
realizate/Plăţi 

efectuate 

Incasari 
realizate/Plăţi 

efectuate 

Incasari 
realizate/Plăţi 

efectuate 
Culte religioase 590215 414.320 1.210.868 2.090.000 925.000 
Activitatea sportiva 590220 1.461.723 2.218.106 2.579.880 833.000 
Activitatea de tineret 590221 0 0 0 0 
Alte instituţii şi acţiuni privind cultura , religia şi activitatea sportiva şi de tineret 590250 472.703 306.896 721.552 455.715 
ASISTENTA SOCIALA, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE şi INDEMNIZATII (cod. 60.02.02 la 
60.02.50) 

6002 5.000.223 10.078.439 22.166.974 5.404.579 

Cantine de ajutor social 600207 2.194.067 5.554.542 4.879.685 1.918.329 
Ajutor social 600209 831.143 328.211 10.967.933 1.641.741 
Indemnizaţii de naştere 600216 57.774 25.149 0 0 
Drepturile asistentului personal pentru copii şi adulţi cu handicap grav 600247 1.873.887 1.912.143 5.517.502 1.505.686 
Alte acţiuni privind asistenta sociala, alocaţii , pensii, ajutoare şi indemnizaţii 600250 43.352 2.258.394 801.854 338.823 
IV. SERVICII şi DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU şi APE (cod. 63.02) 6300 55.838.534 90.316.002 104.580.698 41.522.940 
SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA şi LOCUINTE (cod.63.02.02 la 63.02.50) 6302 55.838.534 90.316.002 104.580.698 41.522.940 
Întreţinerea şi repararea străzilor 630202 13.350.748 18.151.870 23.338.166 6.041.452 
Iluminat 630203 3.752.779 7.155.245 9.911.436 2.729.018 
Salubritate 630204 32.076 383.956 5.926.624 1.532.172 
Întreţinere grădini publice , parcuri, zone verzi ,baze sportive şi de agrement 630205 5.250.354 7.573.226 4.257.095 1.997.031 
Locuinţe 630208 1.887.704 10.494.166 3.500.080 717.960 
Alimentari cu apa, staţii de epurare pentru ape uzate, colectoare, staţii de pompare 630209 2.992.442 3.694.840 3.211.000 360.719 
Reţele, centrale şi puncte termice  630210 24.757.523 36.560.046 41.391.638 7.570.000 
Canalizare  630211 472.780 1.573.956 1.528.365 2.827.849 
Introducere de gaze naturale in localităţi 630213 1.889.641 2.337.633 711.594 957.469 
Alte acţiuni privind servicii dezvoltare publica şi locuinţe 630250 1.452.487 2.391.064 10.804.700 16.789.270 
V. ACTIUNI ECONOMICE (cod. 67.02+68.02+69.02) 6700 139.000 1.677.087 2.157.700 581.658 
AGRICULTURA şi SILVICULTURA (cod. 67.02.04 la 67.02.13) 6702 0 1.127.087 1.402.700 431.658 
Circumscriptii sanitar-veterinare (exclusiv epizootii) 670212 0 0 0 0 
Centre judetene şi locale de consultanta agricola  670213 0 1.127.087 1.402.700 431.658 
TRANSPORTURI şi COMUNICATII (cod. 68.02.02 la 68.02.50) 6802 139.000 550.000 755.000 150.000 
Transport in comun 680207 139.000 550.000 755.000 150.000 
ALTE ACTIUNI ECONOMICE (cod. 69.02.03 la 69.02.50) 6902 0 0 0 0 
Prevenire şi combatere inundatii şi gheturi  690203 0 0 0 0 
VI. ALTE ACTIUNI (cod. 72.02) 7100 798.920 564.259 1.445.323 16.003 
ALTE ACTIUNI (cod. 72.02.02 la 72.02.50) 7202 798.920 564.259 1.445.323 16.003 
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Contul de execuţie bugetară  2000 2001 2002 31.mar. 2003 

Denumirea indicatorilor                             mii lei Cod 

Incasari 
realizate/Plăţi 

efectuate 

Incasari 
realizate/Plăţi 

efectuate 

Incasari 
realizate/Plăţi 

efectuate 

Incasari 
realizate/Plăţi 

efectuate 
Protectie civila 720207 79.921 228.396 126.735 16.003 
Alte cheltuieli 720250 718.999 335.863 1.318.588 0 
IX . FONDURI DE GARANTARE şi REDISTRIBUIRE (cod. 76.02) 7600 0 0 0 0 
 XI . TRANSFERURI (cod. 84.02) 8400 0 200.000 0 0 
TRANSFERURI CĂTRE ALTE BUGETE 8402 0 200.000 0 0 
Transferuri din bug. comunei , oraşului , municipiului sau sect. municipiului Bucuresti către 
bugetul consiliului judetean pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului . 

840204 0 200.000 0 0 

XII. IMPRUMUTURI ACORDATE (cod. 86.02) 8600 0 0 0 0 
XIII. PLĂŢI DE DOBANZI şi ALTE CHELTUIELI (cod.88.02+89.02) 8800 76.989 1.452.667 3.443.984 604.104 
DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE LOCALE şi ALTE CHELTUIELI (cod. 88.02.01 la 
88.02.04) 

8802 76.989 1.452.667 3.443.984 604.104 

Dobanzi aferente datoriei publice locale interne 880201 76.989 1.452.667 3.443.984 604.104 
XIV. RAMBURSARI DE IMPRUMUTURI (cod. 90.02) 9000 158.333 2.575.000 3.333.333 833.333 
RAMBURSARI DE IMPRUMUTURI ACORDATE (cod.90.02.01 la 90.02.05) 9002 158.333 2.575.000 3.333.333 833.333 
Rambursare imprumuturi interne pentru investitii 900203 158.333 2.575.000 3.333.333 833.333 
XV. FONDURI DE REZERVA (cod. 95.02) 9500 0 0 0 0 
XVI. CHELTUIELI CU DESTINATIE SPECIALA (cod. 96.02) 9600 7.721.809 3.943.714 6.287.113 2.331.131 
CHELTUIELI CU DESTINATIE SPECIALA (cod. 96.02.01 la 96.02.12) 9602 7.721.809 3.943.714 6.287.113 2.331.131 
Servicii publice finantate din taxe speciale 960201 10.061 0 0 0 
Cheltuieli din fondul pentru drumurile publice 960202 0 0 5.000.000 0 
Cheltuieli din fondul de interventie 960203 114.138 0 0 0 
Cheltuieli din fondul pentru locuinte 960204 6.167.892 3.515.116 0 762.517 
Cheltuieli din donaţii şi sponsorizări 960207 1.429.718 24.435 437.115 31.899 
Cheltuieli din sume acordate de persoane juridice şi fizice in vederea participarii la finantarea 
unor actiuni de interes public 

960208 0 404.163 849.998 0 

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

960212 0 0 0 1.536.715 

XVII. EXCEDENT/DEFICIT 9800 296.224 -1.684.542 0 0 
EXCEDENT (cod. 98.02.01) 9802 296.224 -1.684.542 865.865 -739.457 
Excedent (cod. 00.01- 50.02) 980201 296.224 0 0 -739.457 
Fond de rulment propriu al unitatii administrativ-teritoriale 980204 450.283 0 38.766 0 
Disponibil din taxe speciale  980207 3.939 0 0 0 
Disponibil din venituri din vânzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 980208 18.075 0 712.831 0 
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efectuate 
Disponibil din venituri din fondul pentru locuinte  980211 -312.870 453.590 197.333 0 
Disponibil din donaţii şi sponsorizări 980214 136.797 11.868 -83.065 0 
Fond de rulment destinat acoperirii golului temporar de casa 980217 0 -2.150.000 0 0 
DEFICIT (cod. 99.02.01) 9902 -296.224 1.684.542 -865.865 0 
Deficit (cod. 50.02 - 00.01) 990201 0 1.684.542 0 0 
Deficit acoperit din fondul de rulment propriu al unitatii administrativ-teritoriale 990202 0 1.684.542 0 0 
Deficit acoperit din venituri cu destinatie speciala ramase disponibile -din anii precedenti 990203 0 0 0 0 
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Bilanţ privind execuţia bugetului local 

Nr. Denumirea indicatorilor                                mii lei Cod 2000 2001 2002 31.mar.2003 
  A C T I V          
A MIJLOACE FIXE, TERENURI, OBIECTE DE INVENTAR (cod 101 la 103) 100 8.577.182 29.949.264 32.995.322 35.567.796
  Mijloace fixe şi terenuri (ct. 01) 101 7.178.396 19.867.086 21.335.962 22.750.252
  Obiecte de inventar (ct. 602+603+604) 103 1.398.786 10.082.178 11.659.360 12.392.315
 Imobilizari necorporale (ct. 02) 105 425.229
B MIJLOACE BANESTI, DECONTARI, CHELTUIELI ŞI MATERIALE (cod 111+140) 110 36.393.713 70.482.400 97.756.676 379.828.244
2 Mijloacele bugetului local (cod 112 + 131) 111 4.118.858 9.859.315 7.391.393 109.863.530
2.1 Disponibilitatile bugetului local (cod 115 la 126) 112 4.118.858 9.859.315 7.391.393 5.818.603
 Disponibil al bugetului local la trezoreria statului (ct.102) 115 -739.457
  Disponibil din fondul de rulment al bugetului local 116 2.189.615 39.615 78.381 78.381
  Disponibil din venituri cu destinatie speciala 123 187.576 653.033 1.479.679 1.479.679
  Imprumuturi temporare acordate potrivit legii 124    
 Decontari din credite interne pentru investitii (ct. 214) 125 1.741.667 9.166.667 5.833.333 5.000.000
2.2 Cheltuielile bugetului local (cod 132 la 134) 131 104.044.927
 Cheltuieli curente ale bugetului local (ct.400) 132 101.713.796
 Cheltuieli cu destinatie speciala ale bugetului local (ct.402) 134 2.331.131
3 Bugetele institutiilor (cod141+190+200+220+260) 140 32.274.855 60.623.085 90.365.283 269.964.714
3.1. Disponibilitati banesti (cod 142+160) 141 1.672.648 2.367.922 6.599.712 5.841.676
  Disponibilitati ale instit. publice (cod 143 la 154) 142 1.607.734 2.101.425 5.940.098 4.077.956
 Disponibil al institutiei publice (ct.105) 143 4.169
  Disp pt sume de mandat şi sume in depozit (ct. 110) 145 18.052 326.291 234.105 362.669
 Disp din contravaloarea in lei a sumelor incasate in valuta (ct. 118) 148 272.337 701.143 543.829

  Disp al instit publ finant din venituri extrabugetare 149 1.589.682 1.502.792 3.095.453 3.167.289
 Disp in valuta din credite ext. guvernamentale (ct. 118) 150 1.094.397
  Disponibilitati din mijloace cu dest. Spec. 160 64.914 266.497 659.614 1.763.720
  Disp. din fonduri cu dest. spec. şi de redistribuire 161 64.914 266.497 659.614 1.763.720
  Disp. din fondul special pt finantarea blocurilor de locuinte conform HG 391/1993 şi OG 19/1994(172) 164     
3.2 Mijloace banesti şi alte valori (cd 191 la 193) 190 606.142 1.794.192 81.688 57.000
  Alte valori (ct. 159) 193 606.142 1.794.192 81.688 57.000
3.3 Decontari şi debitori (cod 202 la 209) 200 1.713.931 2.566.946 2.756.493 3.193.375
  Debitori (ct. 220) 205 1.406.758 941.355 829.507 913.487
  Clienti (ct. 225) 207 307.173 1.616.439 1.926.986 2.279.888
 T.V.A. de recuperat (ct. 232.34) 208 9.152
3.4 Cheltuieli (cod 221+240) 220 28.112.755 52.994.821 80.270.588 260.157.294
  Cheltuielile institutiei publice (cod 222 la 227) 221 28.112.755 52.994.821 80.270.588 255.729.728
 Cheltuielile institutiei publice finantate de la buget (ct. 410) 222 151.095.512
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Nr. Denumirea indicatorilor                                mii lei Cod 2000 2001 2002 31.mar.2003 
 Diferente de curs valutar (ct. 412) 224 -19.750
  Cheltuieli pentru investitii in continuare (ct. 415) 225 28.112.755 52.994.821 80.270.588 97.539.714
 Cheltuielile institutiei publice finantate din venituri proprii (ct. 420) 226 6.962.543
  Cheltuieli din mijl cu dest speciala (cod 241)  240 4.579.275
 Cheltuieli din fonduri cu destinatie speciala (ct. 421) 241 4.579.275
3.5 Materiale (cod 261 la 273) 260 169.379 899.204 656.802 715.369
  Medicamente şi materiale sanitare (ct. 600.01) 261 7.340 10.041
  Materiale de intretinere şi gospodarie (ct. 600.02) 262 35.985 160.036 159.423 202.922
  Alimente şi furaje (ct. 600.03) 263 132.712 367.024 324.115 386.787
  Materiale cu caracter functional (ct. 600.04) 264 576 103.862 80.150 86.387
  Alte materiale (ct. 600.09) 265 106 49.487 35.286 38.886
  Materiale şi utilaje pentru investitii (ct. 600.15) 268   
  Materiale in prelucrare (ct. 601) 269  99 99
  Animale şi pasari (ct. 610+611) 272 211.455 288 288
  Produse (ct. 620) 273  47.400
  TOTAL ACTIV (cod 100+110) 280 44.970.895 100.431.664 130.751.998 415.396.040
  PASIV       
A FONDURI (cod 303 la 307) 300 8.577.182 29.949.264 32.995.322 35.567.796
  Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatii administrativ - teritoriale (ct. 308) 303  10.103.844 9.163.625 9.784.783

  Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatii administrativ - teritoriale (ct. 309) 304 9.763.242 11.474.490 12.965.469
  Fondul mijloacelor fixe şi terenurilor (ct. 310) 305 7.178.396 697.847
  Fondul obiectelor de inventar (ct. 311) 306 1.398.786 10.082.178 11.659.360 12.392.315
 Fondul imobilizarilor necorporale (ct. 312) 308 425.229
B. VENITURI, FINANTARI DE LA BUGET, DECONTARI ŞI ALTE SURSE(cod 311+340) 310 36.393.713 70.482.400 97.756.676 379.828.244
  Sursele bugetului local (cod 314 la 328) 311 4.118.858 9.859.315 7.391.393 109.863.530
 Imprumuturi pentru investitii (ct. 205) 314 1.741.667 9.166.667 5.833.333 5.000.000
  Fondul de rulment (ct. 339) 317 2.189.615 39.615 78.381 78.381
 Venituri curente ale bugetului local (ct. 500) 318  102.290.243
  Decontari din imprumuturi temporare 325   
  Excedentul veniturilor cu dest. speciala (ct. 338) 326 187.576 653.033 1.479.679 1.479.679

 Venituri cu destinatie speciala ale bugetului local (ct. 502) 328 1.015.227

3 Bugetele institutiilor (cod 341+370+390+420) 340 32.274.855 60.623.085 90.365.283 269.964.714
3.1 Finantarea institutiilor (cod 342+343+350 la 356) 341 22.215.534 21.367.115 38.574.325 196.237.653
 Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate privind finantarea de la buget (ct. 212) 342 241.500
 Finantare de la buget privind anul curent (ct. 700), din care: 343 159.301.540
 Finantare din bugetul de stat ( ct. 700.01) 344 80.558
 Finantare din bugetul local (ct. 700.02) 347 159.220.982
  Finant de la bug privind anii precedenti şi alte surse (ct. 702) 350 22.215.534 21.367.110 36.694.613
 Finantarea din credite externe guvername.(ct. 706) 351 5 1.094.397
3.2 Venituri extrabugetare (cod 371 la 374) 370 1.272.523 -322.460 -1.074.815 6.579.224
  Veniturile extrabugetare ale instit. publice (ct. 520) 371 1.272.523 -871.993 1.132.238 7.927.686
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Nr. Denumirea indicatorilor                                mii lei Cod 2000 2001 2002 31.mar.2003 
  Venituri din anii precedenti şi alte surse (ct. 528) 374 549.533 -2.207.053 -1.348.462
3.3 Decontari, creditori şi alte surse (cod 391 la 404) 390 8.736.213 39.279.114 51.719.679 60.440.987
  Alte decontari (ct. 213) 391 54.929 55.556 47.483
  Decontari cu salariatii (ct. 230) 393  1.287.997 2.303.783 6.656.640
  Creditori (ct. 231) 394 61.845 765.587 577.682 926.248
  Decontari cu bugetul statului (ct. 232) 395 750.624 309.842 981.450
  T.V.A. de plata (ct. 232.33) 396 6.028 654 184.269 143.391
 T.V.A neexigibila (ct. 232.35) 397  4.085.997
  Decontari privind asigurarile sociale (ct. 233) 398  2.094.015 5.359.517
  Furnizori (ct. 234) 399 6.609.347 27.573.919 42.674.665 42.823.188
  Decontari privind contrib la constit fond de somaj (ct. 235) 400  491.562 247.579 504.475
 Diferente de curs valutar (ct. 412) 402 20.546
  Venituri de realizat (ct. 531) 404 2.058.993 4.267.845 3.272.288 2.978.049
3.4 Mijloace cu destinatie speciala şi credite bancare (cod 421 + 450) 420 50.585 299.316 1.146.094 6.706.850
  Mijloace cu destinatie speciala (cod 422 la 431) 421 50.585 299.316 1.146.094 6.706.850
  Fonduri cu destinatie speciala (ct. 337) 422 50.585 299.316 1.146.094 6.706.850

  Fondul pentru finantarea blocurilor de locuinte conform H.G. nr. 391/1993 şi O.G. nr. 19/1994 425     

  Sume primite pentru infiintarea unor institutii şi servicii publice de interes local 431    
  Credite bancare (ct. 704) 450 
  TOTAL PASIV (cod 300+310) 460 44.970.895 100.431.664 130.751.997 415.396.040
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2.3 Plafonul maxim de îndatorare 
Conform art. 59 alin. (4) din OUG 45/2003 privind finanţele publice locale, autoritatilor administratiei 
publice locale li se interzice accesul la imprumuturi sau sa garanteze orice fel de imprumut, daca 
totalul datoriilor anuale reprezentand ratele scadente la imprumuturile contractate si/sau garantate, 
dobanzile si comisioanele aferente acestora, inclusiv ale imprumutului care urmeaza sa fie contractat 
si sau garantat in anul respectiv, depaseste limita de 20% din totalul veniturilor proprii ale 
bugetelor locale, calculate conform Anexa Nr.1, Cap. II lit. A din OUG 45/2003. 

Conform datelor disponibile din contul de execuţie bugetară pe anul 2002, limita maximă a 
datoriei anuale pentru municipiul DEVA este de 28.170.112 mii lei. 

Prezentăm în continuare estimările pentru anii 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 şi 2008 privind 
totalul de plată scadent anual şi veniturile proprii pentru anul 2002 (s-a utilizat o dobândă de plată de 
19%, aşa cum rezulta din condiţiile pieţei la data de calcul): 

anul 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

TOTAL GARANTII (mii lei) 0 0 0 0 0 0
Rata 3.333.334 2.500.001 0 0 0 0

Credit 1 Dob 1.896.000 460.000 0 0 0 0
Rata 484.211 1.452.632 1.452.632 1.452.632 1.452.632 605.264

Credit 2 Dob 873.743 1.264.597 942.913 624.931 306.951 33.651

TOTAL CREDITE (mii lei) 6.587.288 5.677.230 2.395.545 2.077.563 1.759.583 638.915
Dobânzi şi comisioane obligaţiuni 3.915.000 10.469.000 8.265.000 6.061.000 3.857.000 1.102.000
Rambursări de principal obligaţiuni 0 11.600.000 11.600.000 11.600.000 11.600.000 11.600.000

TOTAL OBLIGATIUNI (mii lei) 3.915.000 22.069.000 19.865.000 17.661.000 15.457.000 12.702.000
TOTAL GARANTII, CREDITE şi 
OBLIGATIUNI (mii lei) 10.502.288 27.746.230 22.260.545 19.738.563 17.216.583 13.340.915
Venituri proprii*, conform Execuţiei bugetare 
pe 2002 (mii lei) 141.508.314 141.508.314 141.508.314 141.508.314 141.508.314 141.508.314

20% * (Venituri proprii* pe 2002) (%) 28.301.663 28.301.663 28.301.663 28.301.663 28.301.663 28.301.663
(Total de plata Garanţii, Credite şi 
Obligaţiuni) / (Venituri proprii*) (%) 7,42% 19,61% 15,73% 13,95% 12,17% 9,43%

* calculate conform Anexa Nr.1, Cap. II lit. A din OUG 45/2003 

Emitentul previzionează pentru bugetul local pe anii 2004, 2005, 2006, 2007 şi 2008 următoarele venituri 
totale si venituri proprii: 

 Mii lei 2004 2005 2006 2007 2008 
Venituri totale 462.457.129 489.831.776 521.308.619 561.489.860 590.799.863

Venituri proprii* 258.407.000 262.892.282 276.258.450 286.301.491 295.747.000
  * calculate conform Anexa Nr.1, Cap. II lit. A din OUG 45/2003 

2.4 Împrumuturi ale Emitentului/Garanţii 

La data prezentei oferte, Primăria Deva nu are garanţii către terţi, însă are angajate următoarele 
împrumuturi: a. contract de credit în valoare de 10.000.000.000 lei, încheiat pe data de 31.08.2001 pe 
o perioadă de 36 de luni, cu plăţi lunare de dobândă şi principal; 

b. contract de credit în valoare de 6.900.000.000 lei, încheiat pe data de 21.05.2003 pe o 
perioadă de 60 de luni, cu plăţi lunare de dobândă şi principal. 

Împrumuturile şi garanţiile Emitentului - eşalonare anuală: 

Anul 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
TOTAL GARANTII (mii 

lei) 0 0 0 0 0 0
Rata 3.333.334 2.500.001 0 0 0 0

Credit 1 Dob 1.896.000 460.000 0 0 0 0
Rata 484.211 1.452.632 1.452.632 1.452.632 1.452.632 605.264

Credit 2 Dob 873.743 1.264.597 942.913 624.931 306.951 33.651
TOTAL CREDITE (mii lei) 6.587.288 5.677.230 2.395.545 2.077.563 1.759.583 638.915
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3. Informaţii privind oferta publică de Obligaţiuni municipale 

3.1 Cadrul legal 
1. Legea 215/2001 a administraţiei publice locale; 
2. OUG 45/2003 privind finanţele publice locale;  
3. Legea 738/2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 74/2001 pentru 

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

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

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

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

Ministrului Finanţelor 1631/1999; 
10. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/30.01.2002 privind impozitele şi taxele locale; 
11. Ordonanţa de Urgenţă nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin 

Trezoreria statului; 
12. OUG 28/2002 aprobată prin Legea 525/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiţii 

financiare şi pieţele reglementate şi modificarile ulterioare;  
13. Hotărârea Consiliului Local privind emiterea de Obligaţiuni municipale ale Municipiului DEVA a 

fost decisă de către Consiliul Local cu unanimitate de voturi pe data de 18 martie 2003 prin 
Hotărârea Consiliului Local 118/2003, anexată la prezentul Prospect. 

3.2 Caracteristicile ofertei publice de Obligaţiuni municipale 

Obiectul prezentei oferte publice: vânzarea unui număr de 58.000 obligaţiuni, emise de Municipiul 
DEVA, cu o valoare nominală la data emisiuni de 1.000.000 lei/obligaţiune; 

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

Piata primara: Oferta primara se va desfasura prin intermediul Bursei de Valori Bucuresti folosind 
sistemul electronic al acesteia. Gestionarea ofertei in sistemul electronic al BVB se va face in 
exclusivitate de catre BCR Securities. Executarea tranzactiilor pe piata primara se va face in 
conformitate cu metoda de alocare “primul venit-primul servit”. 

Valoarea nominală:  

Data Rata Valoarea ratelor ca % din 
valoarea nominală iniţială

Valoarea nominală 
(lei/obligaţiune) 

la data emisiunii     1,000,000 
22-Apr-04  rata 1 10.00% 900,000 
25-Oct-04  rata 2 10.00% 800,000 
27-Apr-05  rata 3 10.00% 700,000 
26-Oct-05  rata 4 10.00% 600,000 
24-Apr-06  rata 5 10.00% 500,000 
24-Oct-06  rata 6 10.00% 400,000 
24-Apr-07  rata 7 10.00% 300,000 
25-Oct-07  rata 8 10.00% 200,000 
24-Apr-08  rata 9 20.00% 0 

Preţul de emisiune:   1.000.000 lei/obligaţiune; 

Preţul de vânzare:    1.000.000 lei/obligaţiune; 

Valoarea totală a emisiunii:  58.000.000.000 lei;  
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Numărul minim de Obligaţiuni subscrise: 1 Obligaţiune; 
Intermediar: Societatea de Servicii de Investitii Financiare BCR SECURITIES SA, cu sediul în 
Bucureşti, Calea Griviţei 160, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/4667/1996, cod 
unic de înregistrare 8612595; 

Grup de Vânzare: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ, cu sediul în Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta 
nr. 5, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J40/90/23.011991, cod unic de înregistrare 361757; 

Agentul de menţinere a registrului obligatarilor: BCR SECURITIES SA pe perioada Ofertei. BCR 
SECURITIES SA va efectua transferul registrului obligatarilor la Registrul Bursei de Valori Bucureşti. 

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

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

Perioada de derulare a ofertei: 10 zile lucrătoare de la data 20.08.2003 ora 9,00 (ora României) 
până la data de 02.09.2003, ora 14,00 (cu posibilitatea prelungirii acestei perioade sau închiderii 
anticipate, conform normelor în vigoare). Orice modificare a termenilor prezentei oferte publice 
autorizate se va face la cererea emitentului, cu acordul prealabil al CNVM şi va fi făcută publică printr-
un anunţ publicitar obligatoriu, în aceleaşi condiţii ca şi oferta, conform legislaţiei în vigoare. 
Programul de lucru cu publicul este între orele 9,00 şi 14,00, în fiecare zi lucrătoare, de luni până 
vineri. 

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

Persoanele care pot subscrie obligaţiuni: Orice persoană fizică sau juridică rezidentă sau 
nerezidentă poate solicita cumpărarea obligaţiunilor, care fac obiectul prezentei ofertei publice 
primare.  
O persoană care solicită obligaţiuni în numele altei persoane fizice trebuie să prezinte o procură 
specială în 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 originial din partea persoanei juridice pe care o reprezintă, în cazul în care aceasta nu 
este reprezentantul legal al societăţii. 
Piaţa reglementată de tranzacţionare: După confirmarea de către CNVM a raportului privind 
rezultatul ofertei şi înscrierea obligaţiunilor la O.E.V.M., municipiul DEVA va face toate demersurile 
necesare înscrierii la cota Bursei de Valori Bucureşti a obligaţiunilor municipale. 
Dreptul de proprietate asupra obligaţiunilor : Dreptul de proprietate asupra obligaţiunilor 
subscrise, plătite şi alocate se transmite la data înscrierii în registrul obligatarilor şi este atestat de 
extrasul de cont de obligaţiuni eliberat după consolidarea registrului. Extrasele de cont vor fi 
expediate deţinătorilor de obligaţiuni în termen de maximum 7 zile de la obţinerea atestatului de 
închidere a ofertei publice de vânzare emis de CNVM. 
Dobânda: 
Dobânda cuvenită şi calculul ratei dobânzii: 
• Rata dobânzii este variabilă, recalculată trimestrial, la data de referinţă, după formula 

[(BUBID3M+BUBOR3M)/2]+2%; rata dobânzii aferentă primei perioade de calcul este de 19%; 
• Dobânda se calculează începând cu data emiterii de către CNVM a atestatului privind confirmarea 

raportului privind rezultatele ofertei şi se plăteşte conform graficului de mai jos; 
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• Au dreptul de încasare a dobânzii deţinătorii de Obligaţiuni înregistraţi în Registrul Deţinătorilor de 
Obligaţiuni la datele de referinţă 1; 

• Datele de referinţă pentru plata dobânzii sunt: 20.10.2003, 19.01.2004, 19.04.2004, 19.07.2004, 
20.10.2004, 21.01.2005, 22.04.2005, 22.07.2005, 21.10.2005, 19.01.2006, 19.04.2006, 
19.07.2006, 19.10.2006, 19.01.2007, 19.04.2007, 19.07.2007, 22.10.2007, 21.01.2008 şi 
21.04.2008; au dreptul la încasarea dobânzii aferente împrumutului obligatar deţinătorii de 
obligaţiuni înregistraţi în Registrul Deţinătorilor de Obligaţiuni la datele de referinţă prezentate mai 
sus. 

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

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

Cuponul Data de 
referinţă 

Data cupon      
(prima zi de plată)

Intervalul de plată a 
dobânzii* (7 zile lucrătoare) 

Perioada pentru care 
se plăteşte dobânda 

Cuponul 1 20-Oct-03 23-Oct-03 23.10 - 31.10.2003 Începând de la data 
obţinerii atestatului de 

închidere a ofertei publice 
de vânzare emis de CNVM 

şi până la data de 
22.10.2003 

Cuponul 2 19-Jan-04 22-Jan-04 22.01 - 30.01.2004 23.10.2003 - 21.01.2004

Cuponul 3 19-Apr-04 22-Apr-04 22.04 - 30.04.2004 22.01.2004 - 21.04.2004

Cuponul 4 19-Jul-04 22-Jul-04 22.07 - 30.07.2004 22.04.2004 - 21.07.2004

Cuponul 5 20-Oct-04 25-Oct-04 25.10 - 02.11.2004 22.07.2004 - 24.10.2004

Cuponul 6 21-Jan-05 26-Jan-05 26.01 - 03.02.2005 25.10.2004 - 25.01.2005

Cuponul 7 22-Apr-05 27-Apr-05 27.04 - 05.05.2005 26.01.2005 - 26.04.2005

Cuponul 8 22-Jul-05 27-Jul-05 27.07 - 04.08.2005 27.04.2005 - 26.07.2005

Cuponul 9 21-Oct-05 26-Oct-05 26.10 - 03.11.2005 27.07.2005 - 25.10.2005

Cuponul 10 19-Jan-06 24-Jan-06 24.01 - 01.02.2006 26.10.2005 - 23.01.2006

Cuponul 11 19-Apr-06 24-Apr-06 24.04 - 02.05.2006 24.01.2006 - 23.04.2006
Cuponul 12 19-Jul-06 24-Jul-06 24.07 - 01.08.2006 24.04.2006 - 23.07.2006

Cuponul 13 19-Oct-06 24-Oct-06 24.10 - 01.11.2006 24.07.2006 - 23.10.2006

Cuponul 14 19-Jan-07 24-Jan-07 24.01 - 01.02.2007 24.10.2006 - 23.01.2007

Cuponul 15 19-Apr-07 24-Apr-07 24.04 - 02.05.2007 24.01.2007 - 23.04.2007

Cuponul 16 19-Jul-07 24-Jul-07 24.07 - 01.08.2007 24.04.2007 - 23.07.2007

Cuponul 17 22-Oct-07 25-Oct-07 25.10 - 02.11.2007 24.07.2007 - 24.10.2007

Cuponul 18 21-Jan-08 24-Jan-08 24.01 - 01.02.2008 25.10.2007 - 23.01.2008

Cuponul 19 21-Apr-08 24-Apr-08 24.04 - 02.05.2008 24.01.2008 - 23.04.2008

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

 

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

 



PROSPECT OFERTĂ PUBLICĂ   OBLIGAŢIUNI MUNICIPALE DEVA 

   

36 

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

Rata Data de referinţă 
pentru plata ratelor 

Intervalul de 
plată a ratelor* 

Suma rambursată 

Rata 1 19-Apr-04 22.04 - 30.04.2004 100.000 lei/obligaţiune 

Rata 2 20-Oct-04 25.10 - 02.11.2004 100.000 lei/obligaţiune 

Rata 3 22-Apr-05 27.04 - 05.05.2005 100.000 lei/obligaţiune 

Rata 4 21-Oct-05 26.10 - 03.11.2005 100.000 lei/obligaţiune 

Rata 5 19-Apr-06 24.04 - 02.05.2006 100.000 lei/obligaţiune 

Rata 6 19-Oct-06 24.10 - 01.11.2006 100.000 lei/obligaţiune 

Rata 7 19-Apr-07 24.04 - 02.05.2007 100.000 lei/obligaţiune 

Rata 8 22-Oct-07 25.10 - 02.11.2007 100.000 lei/obligaţiune 

Rata 9 21-Apr-08 24.04 - 02.05.2008 200.000 lei/obligaţiune 

*Notă: Intervalul de plată se prelungeşte cu numărul de zile declarate nelucrătoare ulterior autorizării 
acestui prospect. 
• Data de referinţă pentru plata ratelor: 19.04.2004, 20.10.2004, 22.04.2005, 21.10.2005, 

19.04.2006, 19.10.2006, 19.04.2007, 22.10.2007 şi 21.04.2008; (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). 

Calculul ratei dobânzii: 
1 Rata dobânzii se calculează trimestrial, la data de referinţă, după formula: 

[(BUBID3M+BUBOR3M)/2]+2%; 
unde : [...] semnifică partea întreagă, iar ratele BUBID3M şi BUBOR3M sunt ratele dobânzilor 

interbancare, considerate la 3 luni. 
2. Ratele BUBID3M şi BUBOR3M se calculează ca mediile aritmetice ale valorilor înregistrate pe 

parcursul ultimelor 5 zile lucrătoare anterioare datei de referinţă. 
3. Rata dobânzii pentru următoarea perioadă de plată se face publică într-un ziar de circulaţie 

naţională şi se afişează la unităţile unde s-au efectuat subscrieri precum şi la sediile 
menţionate expres de Intermediar. Nivelul ratei dobânzii va fi comunicat BVB şi OEVM. 

4. Recalcularea excepţională a ratei dobânzii: Rata dobânzii se recalculează în cazul schimbării 
valutei naţionale: trecere la euro sau consiliu monetar. 

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

Agentul de plată - BCR SECURITIES SA va plăti atât dobânzile cât şi principalul la scadenţă, astfel:  
- pentru persoanele fizice/juridice care au achiziţionat obligaţiuni prin subscriere la unităţile Băncii 

Comerciale Române, precum şi la sediul BCR Securities SA menţionate în prospect şi care nu au 
completat rubrica «cont plăţi ulterioare» indicat pe formularul de subscriere, plata se face în 
numerar prin unităţile unde au fost făcute subscrierile; 

- pentru persoanele fizice/juridice care au achiziţionat obligaţiuni prin subscriere la unităţile Băncii 
Comerciale Române, precum şi la sediul BCR Securities SA menţionate în prospect şi care au 
completat rubrica «cont plăţi ulterioare» indicat pe formularul de subscriere, plata se face prin 
virament, în contul şi banca menţionate în formularul de subscriere; plafonul maxim de plată în 
numerar este de 30.000.000 lei pentru persoanele juridice; 

- pentru persoanele fizice/juridice care au cumpărat Obligaţiuni prin intermediul BVB, ca urmare a 
tranzacţionării acestora la BVB, plata se poate realiza astfel: 
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 prin transfer într-un cont bancar desemnat de deţinătorul de obligaţiuni în situaţia în care 
acesta a notificat Agentul de plată (BCR Securities) asupra elementelor de identificare a 
contului şi băncii în care doreşte să efectueze vărsămintele, cu cel puţin 2 zile lucrătoare 
înainte de momentul începerii plăţilor; 

 în numerar la ghişeele BCR din localitatea de domiciliu/sediu a deţinătorului, conform adresei 
specificată în Registrul deţinătorilor de obligaţiuni la data de referinţă; în cazul în care în 
localitatea de domiciuliu/sediu nu există o unitate BCR sau există mai multe unităţi BCR, plata 
se va face prin sucursala judeţeană sau de sector a BCR aferentă localităţii sau sectorului de 
domiciliu/sediu a investitorului; 

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

Sumele neridicate de investitori în intervalul de plată a dobânzii, respectiv împrumutului, vor fi 
disponibile la sediul Agentului de plată (BCR SECURITIES SA), pe perioada maturităţii 
obligaţiunilor, dar nu mai mult de 31 zile de la data plăţii ultimei rate a principalului. La expirarea 
termenului de 31 de zile, sumele vor fi disponibile la sediul Emitentului (Primăria Municipiului 
DEVA) şi se vor prescrie conform legislaţiei în vigoare. 
- Deţinătorii de obligaţiuni nu vor pretinde dobânzi aferente zilelor de întârziere, pentru sumele 

datorate de Emitent la momentul plăţii principalului şi a dobânzilor şi neridicate în termenul de 7 
zile anunţat. 

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

Comisioane bancare 
Comisioanele bancare percepute la subscrierea obligaţiunilor în numerar de către clienţi se suportă de 
către Emitent.  
Comisioanele bancare percepute la iniţierea ordinului de plată (transfer bancar), vor fi suportate de 
către subscriitori.  
În caz de suprasubscriere in prezenta oferta publica primara de vanzare de obligaţiuni, Emitentul va 
suporta toate comisioanele aferente restituirii în numerar a sumelor ce reprezintă contravaloarea 
obligaţiunilor subscrise/plătite si nealocate. 
În cazul restituirii sumelor prin ordin de plată comisioanele bancare aferente creditării contului 
subscriitorilor sunt suportate de către aceştia. 
Deţinătorul de obligaţiuni va suporta la încasarea în numerar a dobânzilor şi a principalului, 
comisioanele bancare de ridicare de numerar. 

3.3 Subscrierea, revocarea, metoda de alocare, anularea ofertei 

Locuri de subscriere: 

INTERMEDIAR Adresa 

BCR SECURITIES SA Cal. Grivitei, nr. 160, sect. 1, Bucureşti 
 

Nr. crt. GRUP DE VANZARE 
BANCA COMERCIALA 

ROMANA 

Adresa 

 Judeţul Hunedoara  
1 Sucursala Judeţeană Hunedoara Piaţa Operei nr. 4, Deva 
2 Sucursala Hunedoara  Str. George Enescu nr. 22, Hunedoara  
3 Sucursala Petroşani Str. 1 Decembrie nr. 67, Petroşani 
4 Sucursala Brad Str. Republicii nr.3, Brad 
5 Sucursala Orăştie B-dul Eroilor bl. B1, Orăştie 
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Nr. crt. GRUP DE VANZARE 
BANCA COMERCIALA 

ROMANA 

Adresa 

6 Agenţia Lupeni Str. Narciselor, bl. 8, Lupeni 
7 Agenţia Simeria Str. Samuil Micu, bl. 18P, Simeria 
8 Agenţia Vulcan Str. Mihai Viteazu, nr. 82 parter, Vulcan 
9 Agenţia Santuhalm - Deva Str. Santuhalm nr. 31 A, Deva 
10 Agenţia Haţeg Str. Tudor Vladimirescu bl. S, Haţeg 
   
 Alte judeţe  

11 Sucursala Judeţeană Braşov Bdul. 15 Noiembrie nr. 90A, Braşov 
12 Sucursala Judeţeană Cluj Str. George Baritiu nr. 10-12, Cluj 
13 Sucursala Judeţeană Constanţa Str. Traian nr. 68, Constanta 
14 Sucursala Judeţeană Iaşi Str. Palat nr. 11, Iaşi 
15 Sucursala Judeţeană Dolj Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 1, Craiova 
16 Sucursala Judeţeană Timiş Calea Aradului nr. 11, Timişoara 
17 Sucursala Judeţeană Bacău Str. 9 Mai nr. 11, Bacău 
18 Sucursala Judeţeană Arad Str. Peneş Curcanul nr. 14-16, Arad 

 Municipiul Bucureşti  
19 Sucursala Izvor Bdul Libertăţii nr. 22, bl. 102, sector 5 
20 Sucursala Unirea Bdul Unirii nr. 43-45, bl. E2-E3, sector 3 
21 Sucursala Sector 1 Calea Victoriei nr. 155, sector 1 
22 Sucursala Sector 2 Str. Popa Lazăr nr. 8, sector 2 
23 Sucursala Sector 3 Bdul Decebal nr. 11, bl. S14, sector 3 
24 Sucursala Sector 4 Bdul Unirii nr. 63, bl. F4, sector 3 
25 Sucursala Sector 5 Bdul Unirii nr. 78, bl. J2, sector 3 
26 Sucursala Sector 6 Bdul Timisoara nr. 4-6, sector 6 
26 Sucursala Ghencea Bdul Ghencea nr. 158, sector 6 
27 Sucursala Plevna Calea Plevnei nr. 98, sector 6 
28 Sucursala Libertăţii Bdul Libertăţii nr. 1, sector 5 
29 Sucursala Bucureştii Noi Bdul Bucureştii Noi nr. 170, sector 1 
30 Sucursala Universitate Bdul Regina Elisabeta nr. 5, sector 3 
31 Sucursala Pantelimon Sos. Pantelimon nr. 291, sector 2 
32 Sucursala Doamnei Str. Doamnei nr. 14-16, sector 3 
33 Sucursala Lipscani Str. Lipscani nr. 18-20, sector 3 
34 Sucursala  Doctor Felix Str. Dr. Felix nr. 99-101, sector 1 
35 Sucursala Ştefan cel Mare Str. Ştefan cel Mare nr. 60, bl. 41, sector 2 
36 Sucursala Crangaşi Calea Crangaşi nr. 10, bl. 19A, sector 6 
37 Sucursala Mihai Bravu Sos. Mihai Bravu nr. 172, bl. 230, sector 2  
38 Sucursala Moşilor Calea Moşilor nr. 290, sector 2 

 

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

Subscrierile se pot efectua la sediul intermediarului şi la sediile Grupului de vânzare pe baza plăţilor 
efectuate în contul 2511.31-1055.94/ROL deschis pentru BCR SECURITIES SA la Banca 
Comercială Română - Sucursala Griviţa, Bucureşti fie prin ordin de plată, fie prin depunere de 
numerar.  

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

Formularele de subscriere vor fi disponibile, fie tipărite, fie editate prin aplicaţie informatică.  
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Pentru a putea fi acceptate, formularele de subscriere trebuie însoţite de următoarele documente: 

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

plătitoare) sau numerar (copie chitanţă); 

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

plătitoare) sau numerar (copie chitanţă); 
- Procură în forma autentică (original şi copie) 

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

plătitoare) sau numerar (copie chitanţă); 
- Certificatul de naştere şi/sau dovada tutelei (original şi copie) 

4. Persoane fizice rezidente handicapate sau lipsite temporar de discernământ 
- Formular de subscriere ce va fi completat la sediul de subscriere; 
- Buletin sau carte de identitate (original şi copie) 
- Dovada efectuării plăţii pentru plata prin virament (copie ordinul de plată vizat de banca 

plătitoare) sau numerar (copie chitanţă); 
- Actul juridic ce instituie curatela (original şi copie) 

5. Persoane fizice nerezidente care subscriu în nume propriu 
- Formular de subscriere ce va fi completat la sediul de subscriere; 
- Paşaport (original şi copie) 
- Dovada efectuării plăţii pentru plata prin virament (copie ordinul de plată vizat de banca 

plătitoare) sau numerar (copie chitanţă); 
- Dovada că banii plătiţi la subscriere au provenit din schimburi valutare sau dividende încasate;  

6. Persoane juridice rezidente care subscriu in nume propriu 
- Formular de subscriere ce va fi completat la sediul de subscriere; 
- Copii după codul fiscal şi certificatul ce atesta inregistrarea la registrul Comerţului; 
- Dovada efectuării plăţii pentru plata prin virament (copie ordin de plată vizat de banca plătitoare); 

sau în numerar, în limita prevăzuta de lege (copie chitanţă); 
- Împuternicire în original pentru persoană care semnează formularul de subscriere 

7. Persoane juridice nerezidente 
- Formular de subscriere ce va fi completat la sediul de subscriere; 
- Copii după codul fiscal şi certificatul ce atestă înmatricularea persoanei juridice (tradus şi legalizat) 
- Dovada efectuării plăţii pentru plata prin virament (copie ordin de plată vizat de banca plătitoare) 

sau în numerar, în limita prevăzuta de lege (copie chitanţă) 
- Împuternicire în original pentru persoană care semnează formularul de subscriere (tradusă şi 

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

8. Persoane fizice nerezidente care subscriu prin împuternicit  
- Formular de subscriere completat 
- Paşaport (copie pentru persoană fizica nerezidentă) 
- Buletin sau carte de identitate (original şi copie pentru împuternicit) 
- Dovada depunerii de numerar sau ordin de plată către unitatea Grupului de Vânzare la care se 

face subscrierea, exemplarul verde avizat de banca din care se face plata 
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- Dovada că banii plătiţi la subscriere au provenit din schimburi valutare, dividende încasate sau 
operaţiuni pe pieţe de capital 

- Procura/mandatul prin care împuternicitul poate efectua operaţii în numele şi cu banii persoanei 
fizice nerezidente (tradusă şi legalizată) 

9. Persoane juridice rezidente care subscriu în numele altor persoane juridice 
nerezidente 

- Formular de subscriere completat 
- Copie după codul fiscal şi certificatul ce atestă înmatricularea persoanei juridice (tradus şi legalizat) 
- Dovada depunerii de numerar sau ordin de plată către unitatea Grupului de Vânzare la care se 

face subscrierea, exemplarul verde avizat de banca din care se face plata 
- Mandat în original din partea societăţii nerezidente pentru efectuarea subscrierii 
- Împuternicire în original pentru persoană care semnează formularul de subscriere (tradusă şi 

legalizată) 

Perioada de derulare a ofertei 

10 zile lucrătoare de la data ________ ora 9,00 (ora României) până la data de _______, ora 14,00 
(cu posibilitatea prelungirii acestei perioade sau închiderii anticipate, conform normelor în vigoare). 
Orice modificare a termenilor prezentei oferte publice autorizate se va face la cererea emitentului, cu 
acordul prealabil al CNVM şi va fi făcută publică printr-un anunţ publicitar obligatoriu, în aceleaşi 
condiţii ca şi oferta, conform legislaţiei în vigoare. 

Revocarea subscrierii 

Subscrierea este revocabilă până în ultima zi de valabilitate a ofertei, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare.  

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

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

Alocarea obligaţiunilor  

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

- În cazul încheierii cu succes a ofertei 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; in cazul in care numarul obligatiunilor subscrise 
este egal cu numarul obligatiunilor oferite, toate formularele înregistrate şi plătite vor fi onorate 
integral; 

- În caz de suprasubscripţie alocarea obligaţiunilor participanţilor la subscriere se va face conform 
principiului "Primul venit, primul servit", în ordinea înregistrării formularelor de subscriere (ţinând 
cont de data, ora şi minutul înregistrate pe formularul de subscriere). Pentru formulare depuse în 
acelaşi moment se va lua în considerare unitatea unde s-a depus formularul de subscriere, prioritatea 
fiind dată de ordinea în care sunt listate în prezentul Prospect, în capitolul 3.3 „Subscrierea, vânzarea, 
metoda de alocare”. 

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

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

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

- În cazul închiderii fără succes a ofertei publice, sumele depuse de subscriitori vor fi returnate 
începând cu a 10-a zi lucrătoare de la data obţinerii atestatului de închidere a ofertei publice de 
vânzare, emis de CNVM. Plata se va face fie prin virament bancar, în contul indicat de subscriitor la 
rubrica «cont pentru plăţi ulterioare» specificat pe formularul de subscriere, fie în numerar, la unitatea 
unde s-a depus formularul de subscriere. Aceste sume nu vor fi purtătoare de dobânda. 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. 

Anularea ofertei 

În caz de constatare a unor iregularităţi oferta publică poate fi anulată în termen de 90 de zile de la 
data primirii la C.N.V.M. a raportului privind rezultatele acesteia. În acest caz sumele vor fi returnate 
investitorilor începând cu a 10-a zi lucrătoare de la anularea ofertei de către CNVM, prin aceleaşi 
modalităţi de plată folosite pentru plata dobânzilor şi a împrumutului, specificate la capitolul 
"Modalităţi de plată a dobânzii şi a împrumutului obligatar către investitori", pagina 35. Sumele 
aferente restituirilor în numerar vor fi disponibile la sediile implicate, pentru un interval de 10 zile 
lucrătoare după care vor fi returnate emitentului, care le va plăti prin mandat poştal. Comisioanele şi 
spezele bancare vor fi suportate de emitent. 

3.4 Elemente de siguranţă şi garanţii din partea Emitentului  

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. 

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 2003, 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: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 şi respectiv, 2008. 

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

3.5 Surse de returnare a împrumutului 

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. 
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Conform art. 59 alin. (4) din OUG 45/2003 privind finanţele publice locale, autoritatilor administratiei 
publice locale li se interzice accesul la imprumuturi sau sa garanteze orice fel de imprumut, daca 
totalul datoriilor anuale reprezentand ratele scadente la imprumuturile contractate si/sau garantate, 
dobanzile si comisioanele aferente acestora, inclusiv ale imprumutului care urmeaza sa fie contractat 
si sau garantat in anul respectiv, depaseste limita de 20% din totalul veniturilor proprii ale 
bugetelor locale, calculate conform Anexa Nr.1, Cap. II lit. A din OUG 45/2003. 

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

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

3.7 Prescriere 
Obligaţiile de plată a principalului şi dobânzii se vor prescrie conform reglementarilor în vigoare. 

3.8 Impozitare 

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

Persoanele juridice 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 persoană 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 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. 

3.9 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. 

3.10 Utilizarea fondurilor rezultate ca urmare a emisiunii de Obligaţiuni. Numele 
obiectivelor. Finanţarea proiectelor de investiţii. Avize 

Obiectivul Investiţiei: 

Conform HCL nr. 118/2003 sumele obţinute din vânzarea obligaţiunilor emise de către Municipiul Deva 
sunt utilizate pentru finanţarea obiectivului de investiţii "Amplasare ascensor înclinat pe Dealul Cetăţii 
Deva". 

Necesitatea şi oportunitatea investiţiei: 

Pentru diversificarea oportunităţilor de dezvoltare economică a municipiului Deva este necesară luarea 
în considerare a activităţilor turistice şi de agrement. 
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Dealul Cetaţii-Deva este un monument complex al naturii, are 371 metri altitudine absolută, 187 metri 
altitudine relativă, 31 de hectare în suprafaţă, este în mare parte împadurit şi conţine o floră bogată şi 
variată de peste 1300 specii din care numeroase endemice. Dealul este totodata monument geologic 
şi peisagistic, iar cetatea medievală este monument istoric. Din pacate accesul greoi, datorită pantelor 
abrupte, face ca tot mai putini turişti să beneficieze de adevăratele frumuseţi peisagistice oferite de 
acest monument complex, deşi există numeroase solicitări în acest sens atât din parte locuitorilor 
municipiului Deva cât şi din partea turiştilor aflaţi în vizită sau în tranzit prin municipiul Deva. 

Prin HCL 381/2001 a fost aprobat Studiul de fezabilitate al obiectivului "Amplasare ascensor înclinat pe 
Dealul Cetăţii Deva". 

Costul proiectului: 

In conformitate cu Proiectul Nr. 322/2001, valoarea totala estimata a lucrărilor (inclusiv TVA) este de 
56.730.892.000 lei din care construcţii montaj 19.169.511.000 lei.  

Sursele finaţării: 

Finanţarea acestui proiect se realizează din sumele obţinute din vânzarea obligaţiunilor municipale 
Deva (HCL 118-2003). Diferenta dintre valoarea totala a proiectului la data realizarii lui si suma de 
58.000.000.000 lei ce se preconizeaza a fi obtinuta din emisiunea de obligatiuni, se va acoperi din 
fonduri ale bugetului local. 

Furnizor Telecabina de tip monolier: - A.B.S. Transport Bahnnen Gmbh-Austria; 

       - Pretul total al lucrarii: 920.933 EURO fara TVA; pana la    
data prezentei emisiuni, Primaria a achitat 15% din pretul de 
achiztie.  

Executant obiectiv:          - S.C. METAL EXPRES PROD-S.R.L.; 

       - Pretul contractului: 1.001.877 EURO echivalent 
37.748.765.000 lei, din care TVA 159.963  EURO; 

            - Termen executie: 5 luni. 

Modalitatea de realizare a investiţiei: 

Ascensorul înclinat va avea o staţie de sosire, una de urcare si linia de rulare pe care se deplasează 
cabina. Staţia de plecare va fi o construcţie acoperită deschisă şi va fi amplasată la baza dealului 
Cetăţii - cota 186,5 m, cu acces din cărarea de intrare in stadionul CETATE, la capătul străzii V. 
Branişte. 

Staţia de sosire va fi o construcţie acoperita deschisa. Pe lângă rolul de staţie pentru utilizatori va avea 
funcţia de staţie de acţionare. Staţia va fi amplasata în incinta cetăţii la cota 369,5 m, după al treilea 
zid de apărare. 

 
Cont escrow: Subscriitorii in cadrul ofertei publice de vanzare de obligatiuni emise de Municipiul 
Deva autorizeaza BCR Securities, in calitate de intermediar al ofertei publice, sa deschida un cont de 
tip escrow* la Banca Comerciala Romana, in conformitate cu prevederile din OUG nr. 146/2002. 
*cont deschis de institutii publice la banci, in baza unei intelegeri intre doua sau mai multe parti, in care sunt pastrate la 
dispozitia acestora anumite sume in lei sau in valuta, intr-o limita si in conditii convenite. 

 

4. Factori de risc 

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

4.1.1 Risc generat de factori 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. 

4.2 Riscuri ce afectează capacitatea Municipalităţii de a realiza venituri 

4.2.1 Risc generat de factori naturali 

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

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 nesemnificativa. 

Risc de alunecări de teren 

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

4.2.2 Risc economic 

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

Primăria Municipiului DEVA nu are în evidentele 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. 
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4.3 Riscuri specifice acestui tip de valori mobiliare 

4.3.1 Risc referitor la preţ 

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

4.3.2 Risc de rată a dobanzii 

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

4.3.3. Risc generat de faptul că Emitentul se află la prima emisiune de obligaţiuni 

Piaţa obligaţiunilor municipale în România se găseşte într-o fază incipientă, în alte ţări din Europa 
Centrală şi de Est finanţarea prin împrumut obligatar este superioara valoric pieţei româneşti. Valorile 
emisiunilor de obligaţiuni municipale autohtone sunt într-o continuă creştere. Astfel, dacă primele 
municipalităţi s-au finanţat cu sume între cinci şi zece miliarde de lei, în acest moment sunt în 
pregătire emisiuni de obligaţiuni cu valori mult mai mari. 

4.4 Riscuri generale 

4.4.1 Risc monetar şi valutar 

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

4.4.2 Risc datorat instabilităţii legislative 

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

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

Legislaţia privind valorile mobiliare a fost modificată recent printr-un pachet de legi, în prezent se 
aşteaptă apariţia regulamentelor CNVM de aplicare a acestor legi. 

4.4.3 Risc datorat unificării standardelor contabile 

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

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

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

4.4.4 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 
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municipalităţii şi implicit capacitatea acesteia de a returna ratele şi dobânzile aferente împrumutului 
obligatar. 

5. Garanţii şi remedii în caz de neplată 

5.1 Garanţii 

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

5.2 Remedii în caz de neplată 

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

6. Alte informaţii 

6.1 Informaţii semnificative neincluse în prospect 

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

6.2 Litigii şi procese în curs 

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

Categria litigului Numărul litigiilor 
Contencios administrativ 6 
Plângeri civile 6 
Litigii locative 43 
Plângeri la Legea nr. 10/2001 6 
Rectificare acte de stare civilă 9 
Plângeri la Legea nr. 18/1991 1 
Petiţii civile 2 
Acţiuni în revendicare 2 
Acţiuni în constatare 3 

6.3. Responsabilitatea privind întocmirea prospectului 

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

6.4 Obţinerea şi consultarea prospectului 

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

6.5 Anularea ofertei publice 

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

6.6 Relevanţa informaţiei 

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

1. Acordul de garantare între Emitent şi investitori; 

2. Hotărârea Consiliului Local Deva referitoare la emiterea de Obligaţiuni; 

3. Raportul auditorului 2000, 2001, 2002; 

4. Bilanţul încheiat 2000, 2001, 2002, trim. I 2003; 

5. Contul de execuţie bugetară pe anii 2000, 2001, 2002, trim. I 2003; 

6. Bugetul Local pe anul 2003; 

7. Previziuni Bugetul Local pe anii 2003-2008; 

8. Anunţ publicitar; 

9. Formular de subscriere; 

10. Formular de revocare; 

11. Documentaţia tehnico-economică a proiectelor de investiţii – Extrase; avize 

12. Adresa Ministerului Finanţelor Publice cu privire la emisiunea de obligaţiuni 
municipale; 

13. Declaraţie conformitate documente; 

14. Declaratia Primarului Municipiului Deva cu privire la contractele de furnizare si 
executie a obiectivului de investitii; 

15. Organigrama Primariei Deva. 
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În conformitate cu legislaţia specifică Ofertei Publice în vigoare: 

  

Verificând conţinutul acestui prospect, Emitentul acceptă responsabilitatea pentru conţinutul acestuia 
şi confirmă că nu sunt omisiuni majore şi declaraţii neadevărate referitoare la acest Prospect, 
semnând: 

 

Mircia Muntean 

Primar, 

 

Municipiul DEVA 

 

 

Simona CONSTANTINESCU 

 

Preşedinte/Director 

BCR Securities S.A. 

 

 

 

Viorel UDMA 

 

Preşedinte 

V.M.B. Partners S.A. 
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Adrese de contact: 

 

EMITENT 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEVA 

Piaţa Unirii nr.4, localitatea Deva, cod poştal 330152, jud. Hunedoara 
tel: 0254 21 85 79 
fax: 0254 21 83 85 

email: primaria@primariadeva.ro 
http://www.primariadeva.ro/ 

 
 

INTERMEDIAR/AGENT DE PLATA A OBLIGAŢIUNILOR 
BCR SECURITIES SA 

Calea Griviţei 160, Sector 1, Bucureşti 
fax: 021 222 74 04; tel: 021 222 37 03  

email: office@bcrsecurities.ro 
http://www.bcrsecurities.ro 

 

CONSULTANT FINANCIAR AL EMITENTULUI / STRUCTURAREA OBLIGAŢIUNILOR 
V.M.B. Partners S.A. 

Str. Mircea Vulcănescu nr.9, Sector 1, Bucureşti 
fax: 021 222 7275 

email: vmb@VMBpartners.ro 
http://www.VMBpartners.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. 

 

 

ÎN CAZ DE CONSTATARE A UNOR NEREGULARITĂŢI, OFERTA PUBLICĂ POATE FI ANULATĂ ÎN 
TERMEN DE 90 DE ZILE DE LA DATA PRIMIRII LA CNVM A RAPORTULUI PRIVIND REZULTATELE 

ACESTEIA 


