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NOTĂ CĂTRE INVESTITORI 

 
Orice potenţial Investitor trebuie să citească cu atenţie această secţiune înainte de a trece la citirea restului 
Prospectului. Întreg conţinutul acestui Prospect va putea fi evaluat şi interpretat de către Investitori numai în 
conformitate cu cele incluse în această Notă către Investitori. 

Acest Prospect (,,Prospectul”) conţine informaţii în legătură cu oferta de vânzare a 1.000.000 de obligaţiuni 
(,,Obligaţiunile”) emise de către Judeţul Timiş (numit în cele ce urmează „Emitentul”). Obligaţiunile vor face 
obiectul unei oferte publice pe piaţa de capital românească (,,Oferta”). După închiderea Ofertei, Emitentul se 
obligă să efectueze toate demersurile necesare pentru admiterea la tranzacţionare şi menţinerea pe piaţa 
reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti (,,BVB”) a acestei emisiuni de obligaţiuni municipale 
pe toată durata de maturitate a împrumutului obligatar. Se estimează că fondurile care vor fi încasate de Emitent 
în urma derulării Ofertei vor fi de 100.000.000 lei. 

Informaţiile conţinute în acest Prospect au fost furnizate de Emitent sau provin din surse publice, care sunt 
indicate în Prospect. Intermediarul nu a facut o verificare independentă şi nicio interpretare proprie a acestor 
informaţii, nu confera nicio garanţie expresă sau implicită în legătură cu corectitudinea şi integralitatea acestor 
informaţii şi nimic din conţinutul acestui Prospect nu va fi interpretat ca o recomandare de a investi sau ca o 
opinie calificată a Intermediarului asupra situaţiei Emitentului sau asupra celor cuprinse în Prospect.  

Emitentul a depus toate diligenţele necesare pentru a se asigura că informaţiile conţinute de prezentul Prospect 
sunt reale, exacte şi nu sunt de natură a induce în eroare în ceea ce priveşte aspectele semnificative. Prin 
semnarea prezentului Prospect, Emitentul îşi asumă răspunderea pentru conţinutul său şi confirmă realitatea, 
exactitatea şi acurateţea informaţiilor conţinute în acesta. Nicio persoană nu este autorizată să dea alte 
informaţii sau să facă alte declaraţii sau aprecieri cu privire la Ofertă sau Obligaţiuni, cu excepţia celor incluse 
în acest Prospect. Difuzarea unor astfel de informaţii, declaraţii sau aprecieri care nu sunt incluse în acest 
Prospect trebuie considerată ca fiind facută fără autorizarea Emitentului sau a Intermediarului, care nu îşi asumă 
nici o răspundere în acest sens. De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că situaţia Emitentului, precum şi 
datele şi informaţiile incluse aici, pot suferi modificări după aprobarea de către Comisia Naţională a Valorilor 
Mobiliare („CNVM”) a acestui Prospect. 

Informaţiile prezentate în acest Prospect nu trebuie privite ca o recomandare de a investi, o consiliere juridică 
sau o consiliere cu privire la regimul fiscal. Emitentul şi Intermediarul Ofertei recomandă potenţialilor 
investitori consultarea propriilor consilieri în ceea ce priveşte aspectele juridice, fiscale, comerciale, financiare 
sau alte aspecte legate de subscrierea Obligaţiunilor înainte de a adopta decizia de a subscrie Obligaţiuni în 
cadrul Ofertei. 

Verificând conţinutul acestui prospect, Judeţul Timiş, prin autoritatea sa executivă, Preşedintele 
Consiliului Judeţean Timiş, acceptă responsabilitatea pentru conţinutul acestuia şi confirmă că nu sunt 
omisiuni sau declaraţii neadevărate referitoare la acest prospect. 

Prospectul va putea fi studiat la sediul BRD - Groupe Société Générale din Bdul Ion Mihalache, nr. 1-7, sector 
1, Bucureşti  („Intermediarul”), la sediile reţelei teritoriale ale Grupului de Distribuţie menţionate în prezentul 
Prospect, precum şi la sediul Emitentului pe toată perioada de derulare a Ofertei. Oricine intenţionează să 
subscrie Obligaţiuni trebuie să efectueze propria analiză şi evaluare a informaţiilor cuprinse în acest Prospect 
precum şi a oportunităţii investiţiei în Obligaţiuni. 

Emitentul şi Intermediarul nu vor avea nicio răspundere pentru prelucrarea şi procesarea subscrierilor primite în 
conformitate cu acest Prospect în caz de forţă majoră (cazuri de forţă majoră înseamnă evenimente neprevăzute 
şi care nu pot fi evitate sau, în orice caz, evenimente în afara controlului părţilor, inclusiv dar fără a fi limitat la, 
războaie, rebeliuni, tulburări civile, calamităţi naturale, incendii, inundaţii, furtuni, greve, suspendarea sau 
încetarea activităţii BVB, schimbări legislative sau alte tulburări de ordin general care ar putea afecta oricare 
dintre activităţile aflate în legătură cu Oferta). 

CNVM a aprobat acest Prospect prin Decizia nr. 188 din data de 24.02.2011. 

Distribuirea informaţiilor din prezentul Prospect şi oferirea spre subscriere de Obligaţiuni în anumite jurisdicţii 
ar putea face obiectul unor restricţii legislative şi, prin urmare, persoanele care primesc aceste detalii referitoare 
la Ofertă trebuie să se informeze cu privire la aceste restricţii şi să le respecte. Nerespectarea acestor restricţii 
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poate constitui o încălcare a legislaţiei privind valorile mobiliare din acea jurisdicţie. Cu excepţia României, 
Emitentul nu a luat nicio măsură care să permită Oferta de Obligaţiuni, posesia sau distribuirea informaţiilor 
referitoare la Ofertă sau orice alt material referitor la Obligaţiuni într-o jurisdicţie în care autorizarea prealabilă 
a vreunei autorităţi este necesară. Acest document nu constituie o ofertă de a subscrie Obligaţiuni în jurisdicţii 
în care această Ofertă nu este legală, inclusiv în acele jurisdicţii în care este necesară o autorizare şi aceasta nu a 
fost obţinută. 

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

 
În înţelesul prezentului Prospect termenii de mai jos au următoarele semnificaţii: 

 Acordul de Garantare Acordul care va fi încheiat între Judeţul Timiş, reprezentat de Preşedintele 
Consiliului Judeţean Timiş şi investitori reprezentaţi de Intermediar în vederea 
garantării cu veniturile bugetare proprii ale Judeţului Timiş aferente anilor 2011 – 
2028, a obligaţiei de plată integrală a Cuponului şi de rambursare a Principalului 
Obligaţiunilor ce fac obiectul prezentului Prospect. Veniturile care se constituie în 
garanţie vor fi supuse condiţiilor Acordului de Garantare, care se aplică cu 
prioritate faţă de orice revendicări ale unor terţi către Emitent indiferent dacă 
aceştia cunosc sau nu Acordul de Garantare, în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale. 

 Agentul de Plată Agentul de Plată a dobânzilor şi a Principalului este BRD – Groupe Société 
Générale SA, instituţie de credit înfiinţată potrivit legilor române, cu sediul în 
România, Bdul Ion Mihalache nr.1-7, sector 1, Bucureşti, înmatriculată la 
Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Municipiului Bucureşti sub nr. 
J40/608/1991, Cod Unic de Înregistrare 361579. 

 Băncile de Referinţă Înseamnă instituţiile de credit care au fost invitate să participe la stabilirea ratelor 
de referinţă ROBOR şi EURIBOR pentru depozitele într-o anumită monedă, din 
Piaţa Interbancară Relevantă pentru fiecare rată de referinţă adică (i) pentru 
ROBOR: cele mai importante 10 bănci comerciale active pe piaţa românească 
astfel cum este stabilit periodic de către BNR şi (ii) pentru EURIBOR: cele mai 
active bănci din zona Euro. 

 BNR Banca Naţională a României  

 BVB Bursa de Valori Bucureşti 

 CNVM Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare. 

 Codul BVB Codul de reglementare al Bursei de Valori Bucureşti, astfel cum a fost aprobat 
prin Decizia CNVM nr. 2602 din 14 septembrie 2006 privind Cartea I – Piaţa 
reglementată la vedere şi Decizia CNVM nr. 926 din 14 iunie 2007 privind Cartea 
II – Piaţa reglementată la termen, astfel cum a fost ulterior modificat şi completat. 

 Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale 

Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale pentru examinarea şi avizarea 
contractării de împrumuturi şi a emiterii de garanţii de către autorităţile 
administraţiei publice locale, definite conform art. 2, alin 1, pct. 5 din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale. 

 Contractul de Intermediere 

Contractul nr. 3 din data de 31.08.2009, încheiat între Judeţul Timiş, reprezentat 
de Preşedintele Consiliului Judeţean şi BRD - Groupe Société Générale, în 
calitate de Intermediar şi Grup de Distribuţie.  

 Contul colector Contul bancar având IBAN nr RO02BRDE422SV02468014220 (denumit BRD-
Grup Vânzare – Obligaţiuni Timiş) deschis la BRD – Groupe Société Générale – 
Direcţia Titluri, destinat colectării sumelor corespunzătoare subscrierilor în cadrul 
Ofertei. 

 Contul Escrow Este un cont bancar ce urmează a fi deschis de Emitent, la Agentul de Plată, în 
care se vor depune de către Emitent sumele necesare efectuării plăţii Ratelor şi a 
Cupoanelor, în temeiul OUG 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor 
derulate prin trezoreria statului, modificată şi completată prin OUG nr.121/2010; 
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 Cupon Suma de bani corespunzătoare dobânzii datorate de către Emitent Deţinătorilor de 
Obligaţiuni la Data de Plată şi calculată prin aplicarea Ratei de dobândă la 
Principalul nerambursat la respectiva Dată de Plată şi la plata căreia Emitentul se 
angajează prin prezentul Prospect. 

 Confirmarea primirii notificării  privind rezultatele Ofertei 

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

 Consilierul  financiar al Emitentului  

VMB PARTNERS S.A. 

 Data Alocării Reprezintă Ziua Lucrătoare în care se realizează alocarea Obligaţiunilor oferite în 
cadrul Ofertei. Data alocării este prima Zi Lucrătoare după ultima Zi Lucrătoare a 
Ofertei, respectiv Ziua în care se determină indicele de alocare şi se realizează 
alocarea Obligaţiunilor oferite în cadrul Ofertei Publice. 

 Data Decontării Reprezintă a treia Zi Lucrătoare după Data Tranzacţiei (Data Tranzacţiei nu se ia 
în calcul), în care se finalizează procesul de decontare pentru Obligaţiunile oferite, 
subscrise şi alocate în cadrul Ofertei.   

 Data de Plată Reprezintă ziua calendaristică (a 5-a Zi Lucrătoare după Data de Referinţă) la care 
devine exigibilă obligaţia Emitentului de a efectua plata unei dobânzi şi/sau a unei 
cote părţi din Principal către Deţinătorii de Obligaţiuni înregistraţi în Registrul 
Obligatarilor la Data de Referinţă stabilită pentru intervalul respectiv de timp, 
conform Tabelului nr. 1.  

 Data de Referinţă Reprezintă data care serveşte la identificarea Deţinătorilor de Obligaţiuni 
înregistraţi în Registrul Obligatarilor care sunt îndreptăţiţi la plata Cuponului 
şi/sau a Principalului la Data de Plată şi care este calculată ca fiind a cincea Zi 
Lucrătoare înainte de Data de Plată. 

 Data Emisiunii Data de la care începe să se acumuleze dobânda corespunzătoare primului Cupon 
pentru o Obligaţiune. Data emisiunii este aceeaşi cu Data Decontării. 

 Data Tranzacţiei Ziua Lucrătoare imediat următoare Datei Alocării, respectiv ziua în care are loc 
procesul de executare a tranzacţiilor în sistemul electronic al BVB. 

 Depozitarul Central Depozitarul Central S.A. este o societate pe acţiuni, membră a grupului Bursa de 
Valori Bucureşti, care furnizează servicii de depozitare, registru, compensare şi 
decontare a tranzacţiilor cu instrumente financiare, precum şi alte operaţiuni în 
legătură cu acestea, având calitatea de administrator al unui sistem de plăţi care 
asigură compensarea fondurilor şi decontarea operaţiunilor cu instrumente 
financiare, înfiinţată şi organizată conform legilor române, cu sediul în România, 
în str. Făgăraş, nr. 25, sector 1, Bucureşti, înmatriculată la Registrul Comerţului de 
pe lângă Tribunalul Municipiului Bucureşti sub nr. J40/5890/1997, Cod Unic de 
Înregistrare 361820. 

 Deţinători de Obligaţiuni 

             Investitorul înregistrat ca deţinător de Obligaţiuni în Registrul Obligatarilor. 

 Emitentul Judeţul Timiş cu sediul în Municipiul Timişoara, Str. B-dul Revoluţiei din 1989, 
nr.17, jud. Timis, cod fiscal 4358029, tel: 0256.406.300, fax 0256.406.306, 
reprezentat prin dl. Constantin OSTAFICIUC, în calitate de Preşedinte al 
Consiliului Judeţean Timiş 

 EUR sau EURO Moneda unică introdusă la începutul celei de-a treia etape a Uniunii Economice şi 
Monetare Europene, în conformitate cu prevederile Tratatului privind înfiinţarea 
Comunităţii Europene, cu modificările aferente. 
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 EURIBOR6M Reprezintă rata medie a dobânzii percepută de o bancă (dobânda activă) pentru 
depozitele în Euro plasate pe o perioadă de 6 luni la alte bănci pe piaţa monetară 
interbancară din zona-Euro; este calculată ca medie aritmetică a ratelor de 
dobândă afişate de un anumit număr de bănci comerciale selectate în funcţie de 
volumul de activitate înregistrat (denumită şi Rata Afişată). 

Informaţiile referitoare la nivelul EURIBOR se găsesc pe site-ul 
www.euribor.org.  

 Formularul de Subscriere 

Formularul completat de Investitori în vederea subscrierii Obligaţiunilor în cadrul 
Ofertei (modelul de Formular de Subscriere este prezentat în Anexa nr. 4, parte 
integrantă a prezentului Prospect); 

 Grupul de distribuţie BRD – Groupe Société Générale SA, prin toată reţeaua de unităţi teritoriale 
prezentată pe site-ul www.brd.ro. 

 Guvernul Guvernul României; 

 Intermediarul BRD - Groupe Société Générale S.A., instituţie de credit cu sediul social în Bdul. 
Ion Mihalache, nr. 1-7, Sector 1, Bucureşti, societate înmatriculată în Registrul 
Comerţului al Municipiului Bucureşti  cu nr. J40/608/1991, Cod unic de 
înregistrare: 361579, atestată de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 
(CNVM) cu numărul 255/06.08.2008, înregistrată în Registrul CNVM sub nr. 
PJRO1INCR/400008. 

 Investitor Orice persoană fizică sau juridică, rezidentă sau nerezidentă, care subscrie şi 
plăteşte în cadrul ofertei în mod valabil cel puţin o Obligaţiune, în conformitate cu 
termenii şi condiţiile prevăzute in prezentul Prospect. 

 Legea Pieţei de Capital Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, publicată în Monitorul Oficial, Partea 
I nr. 571 din 29 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Legea Datoriei Publice Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, publicată 
în Monitorul Oficial, Partea I nr. 439 din 28 iunie 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 Legea Finanţelor Publice Locale 

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Leu sau lei Moneda oficială a României începând cu data de 1 iulie 2005 ca urmare a 
redenominării monedei româneşti în circulaţie până la acea dată. 

 Obligaţiunile Cele 1.000.000 obligaţiuni cu o valoare nominală iniţială de 100 lei/obligaţiune, 
care fac obiectul acestei Oferte. 

 Oferta sau Oferta Publică 

Oferta publică primară iniţiată de Emitent şi având ca obiect 1.000.000 
Obligaţiuni, astfel cum este descrisă în prezentul Prospect. 

 OG Ordonanţă a Guvernului 

 OUG Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului 

 Perioada de derulare a ofertei  

5 Zile Lucrătoare de la data 09.03.2011, până la data de 15.03.2011, (cu 
posibilitatea prelungirii acestei perioade sau închiderii anticipate, conform 
normelor în vigoare). Orice modificare a termenilor prezentei Oferte Publice 
aprobate se va face la cererea Emitentului, cu acordul prealabil al CNVM şi va fi 
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făcută publică printr-un anunţ publicitar obligatoriu, în aceleaşi condiţii ca şi 
Oferta, conform legislaţiei în vigoare. 

 Perioada de Cupon Reprezintă perioada de circa trei luni cuprinsă între două Date de Plată succesive, 
iar în cazul primei Perioade de Cupon reprezintă perioada dintre Data Decontării 
şi prima Dată de Plată; 

 Perioada de Plată Reprezintă perioada de 10 Zile Lucrătoare începând cu Data de Plată în care se 
efectuează rambursarea ratei Principalului şi a Cuponului corespunzătoare 
Perioadei de Cupon; 

 Piaţa POF Obligaţiuni Piaţa de tranzacţionare a sistemului BVB prin intermediul căreia se va realiza 
tranzacţia. 

 Principal Reprezintă valoarea prezentului împrumut obligatar asumat de Emitent prin 
intermediul Ofertei, exclusiv Cuponul, pe care Emitentul se angajează să îl 
ramburseze în conformitate cu prezentul Prospect. 

 Registrul Obligatarilor sau Registrul Deţinătorilor de Obligaţiuni 

Registrul administrat de Depozitarul Central în care se înregistrează dreptul de 
proprietate al Investitorilor asupra Obligaţiunilor.  

 Registrul Ordinelor Registrul administrat de BVB în care se introduc de către participanţii la piaţă 
ofertele ferme de cumpărare şi de vânzare de valori mobiliare. 

 Rata Dobânzii Variabilă, calculată trimestrial conform următoarei formule: 

d = ROBOR6M + 0,39%; unde: ROBOR6M reprezintă rata medie a dobânzii 
percepută de o bancă (dobânda activă) pentru depozitele în lei plasate pe o 
perioadă de 6 luni la alte bănci pe piaţa monetară interbancară din România 

După adoptarea monedei Euro de către România, Rata Dobânzii se va calcula 
conform formulei: 

d = EURIBOR6M + 0,45%, unde EURIBOR6M este rata medie a dobânzii 
percepută de o bancă (dobânda activă) pentru depozitele în Euro plasate pe o 
perioadă de 6 luni la alte bănci pe piaţa monetară interbancară din zona-Euro; este 
calculată ca medie aritmetică a ratelor de dobândă afişate de un anumit număr de 
bănci comerciale selectate în funcţie de volumul de activitate înregistrat. 

Rata Dobânzii aferente primei Perioade de Plată se calculează şi se anunţă la Data 
Decontării folosind valoarea ROBOR6M valabilă la Data Decontării. 

Dobânda se calculează trimestrial începând cu Data Emisiunii şi se plăteşte 
trimestrial. 

Rata Dobânzii pentru următoarea perioadă se face publică într-un ziar de circulaţie 
naţională. Nivelul Ratei Dobânzii va fi comunicat CNVM şi prin sistemul Bursei 
de Valori Bucureşti. 

Dobânda de plată D = (d x N x VN)/360 zile, unde ”d” este formula de calcul a 
Ratei Dobânzii definită mai sus, N = nr. de zile corespunzătoare perioadei pentru 
care se plăteşte dobânda, VN = Principal nerambursat la Data de Plată, aşa cum 
este afişat în Tabelul nr. 2 din secţiunea „Oferta/Rata nominală a dobânzii şi 
prevederi privind dobânda de plătit”. 

 ROBOR6M Reprezintă rata medie a dobânzii percepută de o bancă (dobânda activă) pentru 
depozitele în lei plasate pe o perioadă de 6 luni la alte bănci pe piaţa monetară 
interbancară din România; este calculată ca medie aritmetică a ratelor de dobândă 
afişate de un număr de 10 bănci comerciale selectate potrivit unor criterii de 
performanţă (denumită şi Rata Afişată). 

În conformitate cu Norma nr. 4/1995 a BNR, nivelul de referinţă al dobânzii 
pentru depozitele plasate valabil pe piaţa interbancară este publicat zilnic. 
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Informaţiile referitoare la nivelul ROBOR se găsesc pe site-ul oficial al BNR 
(www.bnr.ro) la secţiunea Info financiar/ Piaţa monetară, sau în publicaţiile 
financiare de specialitate din România. 

 Zi Lucrătoare Orice zi în care piaţa românească interbancară şi BVB sunt deschise pentru 
desfaşurarea activităţii. 
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REZUMATUL PROSPECTULUI DE OFERTĂ PUBLICĂ 

 
Cele de mai jos reprezintă un rezumat al anumitor informaţii conţinute în acest Prospect şi trebuie citite ca o 
introducere la Prospect. Decizia potenţialilor investitori de a investi în Obligaţiuni nu poate fi luată doar în 
considerarea acestui rezumat, ci trebuie să fie fundamentată pe analiza tuturor informaţiilor cuprinse în 
prezentul Prospect, considerat în integralitatea lui.  

1. Identitatea membrilor organelor de conducere ale emitentului, ai consultanţilor şi ai auditorilor 
financiari ai Emitentului 

Emitent: Judeţul Timiş cu sediul în Municipiul Timişoara, Str. B-dul Revoluţiei din 1989, nr.17, jud. Timis, 
cod fiscal 4358029, tel: 0256.406.300, fax 0256.406.306, reprezentat prin dl. Constantin OSTAFICIUC, în 
calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Timiş. 

Intermediarul ofertei: BRD – Groupe Société Générale SA, instituţie de credit cu sediul social în Bdul. Ion 
Mihalache, nr. 1-7, Sector 1, Bucureşti, societate înmatriculată în Registrul Comerţului al Municipiului 
Bucureşti  cu nr. J40/608/1991, Cod unic de înregistrare: 361579, atestată de Comisia Naţională a Valorilor 
Mobiliare (CNVM) cu numărul 255/06.08.2008, înregistrată în Registrul CNVM sub nr. PJRO1INCR/400008, 
telefon/fax: 004021.301.68.50 / 004021.301.41.59, reprezentat prin dl. Daniel POCOREA, în calitate de 
Director Pieţe de Capital. 

Consilierul financiar al emitentului: Societatea VMB Partners SA, reprezentată prin domnul Valentin 
Adrian MIRON – Director General, cu sediul în Bucureşti, Dumbrava Roşie nr.2, scara 1, et. 1 şi scara 2, etaj 
2, sector 2 înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/5005/1999, cod unic de înregistrare R11816552. 

2. Date statistice privind oferta publică şi perioada de derulare 

Valoarea totală a emisiunii:     100.000.000 LEI;  

Numărul de obligaţiuni emise:    1.000.000 de obligaţiuni;  

Valoarea nominală:     100 Lei/obligaţiune 

Preţul de vânzare:      100 LEI/obligaţiune; 

Maturitate:      17 ani; 

Numărul minim de obligaţiuni ce pot fi subscrise:  1 obligaţiune; 

Tipul obligaţiunilor: valori mobiliare nominative, emise în formă dematerializată, evidenţiate prin înscriere în 
cont. Obligaţiunile reprezintă obligaţii directe, generale şi necondiţionate ale Emitentului de plată a Cuponului 
şi de rambursare a Principalului. Obligaţiile Emitentului de plată a Cuponului şi de rambursare a Principalului 
sunt garantate cu veniturile proprii aferente bugetului local în conformitate cu Acordul de Garantare. Deţinătorii 
de Obligaţiuni vor beneficia prin Acordul de Garantare de o garanţie înregistrată la Arhiva Electronică a 
Garanţiilor Reale Mobiliare. 

Subscrierea: se realizează prin completarea formularelor de subscriere care vor fi disponibile la sediul 
Intermediarului, precum şi la sediile Grupului de Distribuţie şi prin anexarea documentelor necesare 
menţionate în secţiunea „Proceduri de subscriere şi alocare în cadrul ofertei publice/Metoda de subscriere”. 

Restricţii de vânzare: Prezenta ofertă este autorizată să se desfăşoare doar pe teritoriul României. Oferta sau 
vânzarea Obligaţiunilor poate fi restricţionată în alte jurisdicţii.  

Rata Dobânzii: Obligaţiunile emise de Judeţul Timiş au Rata Dobânzii variabilă, calculată trimestrial conform 
următoarei formule: ROBOR6M + 0,39%; unde rata ROBOR6M este rata medie a dobânzii percepută de o 
bancă (dobânda activă) pentru depozitele în lei plasate pe o perioadă de 6 luni la alte bănci pe piaţa monetară 
interbancară din România. După adoptarea monedei Euro de către România, Rata Dobânzii se va calcula 
conform formulei: EURIBOR6M + 0,45%. 

Rata Dobânzii aferente primei Perioade de Plată se calculează şi se anunţă la Data Decontării folosind 
valoarea ROBOR6M valabilă la Data Decontării. 

Perioada de derulare a ofertei: Oferta va fi iniţiată în condiţiile art. 30 al Regulamentului CNVM nr. 1/2006, 
după cel puţin şase (6) Zile Lucrătoare de la data publicării anunţului publicitar. Oferta se va derula timp de 
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cinci (5) Zile Lucrătoare de la data de 09.03.2011 până la data de 15.03.2011 (cu posibilitatea prelungirii acestei 
perioade sau închiderii anticipate, conform normelor în vigoare). Orice modificare a termenilor prezentei oferte 
publice aprobate se 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. 

Categorii de investitori potenţiali către care sunt oferite valorile mobiliare: Oferta se desfăşoară doar pe 
piaţa românească de capital, neexistând tranşe rezervate pentru o anumită categorie de investitori. În cadrul 
Ofertei pot subscrie investitori persoane fizice şi juridice rezidente sau nerezidente. 

Perioada de rambursare a Principalului şi plată a dobânzii către Deţinătorii de Obligaţiuni 

Rambursarea Principalului şi plata dobânzii către Deţinătorii de Obligaţiuni se va efectua în 68 de tranşe 
începând cu data de 27 iunie 2011 şi până la data de 07 aprilie 2028,  în conformitate cu graficul de rambursare 
a împrumutului şi plată a dobânzii prezentat în secţiunea „Oferta/Rata nominală a dobânzii şi prevederi privind 
dobânda de plătit”. După adoptarea de către România a monedei Euro ca monedă oficială, rambursarea se va 
face în Euro; în cazul în care trecerea la Euro nu se va realiza, plata Principalului şi a Cuponului se va face în 
continuare în Lei. 

Informaţii financiare 

În anul 2009, veniturile Judeţului Timiş au crescut cu 8.4% comparativ cu 2008, ajungând la nivelul de 329.006 
mii lei. Cheltuielile aferente aceleiaşi perioade au atins nivelul de 299.839 mii lei, astfel încât excedentul 
bugetar înregistrat de către Judeţul Timiş în 2009 a fost de 29.166 mii lei. 
 
În anul 2008, veniturile Judeţului Timiş au crescut cu 23% comparativ cu 2007, ajungând la nivelul de 303.467 
mii lei. Cheltuielile totale au atins nivelul de 286.856 mii lei, excedentul bugetar înregistrat de către Emitent 
find de 16.612 mii lei. 
 
În anul 2007, Judeţul Timiş a înregistrat venituri de 246.807 mii lei şi cheltuieli în valoare de 214.607 mii lei. 
Excedentul bugetar înregistrat de către Judeţul Timiş în 2007 a fost de 32.200 mii lei. 
 
În anul 2010, până la data de 30 septembrie, au fost înregistrate venituri bugetare de 251.763 mii lei, în timp ce 
cheltuielile aferente au atins nivelul de 207.074 mii lei, rezultând un excedent bugetar de 44.689 mii lei. 
 
Activul înregistrat de Emitent la nivelul anului 2009 a fost de 913.967 mii lei (comparativ cu nivelurile de 
663.911 mii lei şi 592.171 mii lei, consemnate în 2008 şi 2007). Datoriile Judeţului Timiş în anul 2009 au fost 
de 55.517 mii lei, nivel mai ridicat faţă de cele înregistrate în 2008 şi 2007 (52.250 mii lei, respectiv 12.622 mii 
lei). De asemenea, capitalurile au atins un nivel de 858.450 mii lei în anul 2009, în timp ce valorile înregistrate 
în anii anteriori au fost de 611.740 mii lei în 2008, respectiv 579.548 mii lei în 2007. 
 
La data de 30 septembrie 2010, activul Emitentului era de 1.009.167 mii lei, în timp ce datoriile acestuia 
înregistrau un nivel de 71.633 mii lei, iar capitalurile de 937.534 mii lei. 
 

Admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată: Emitentul se obligă prin prezentul Prospect să depună 
o cerere de admitere la tranzacţionare a Obligaţiunilor pe piaţa regelementată la vedere administrată de BVB, la 
categoria obligaţiuni, în termen de cel mult 30 de zile de la data închiderii ofertei. Depozitarul Central a alocat 
Obligaţiunilor simbolul TIM28, codul ISIN ROTIMYDBL086 şi codul CFI DBVSAR. 

Legea aplicabilă: Legea aplicabilă prezentei Oferte şi care reglementează regimul juridic al Obligaţiunilor este 
legea română. 

Factori de risc: Pentru prezentarea anumitor factori de risc din punctul de vedere al potenţialilor subscriitori ai 
Obligaţiunilor, vă rugam să citiţi cu atenţie capitolul „Factori de Risc ai investiţiei”. 

Data şi numărul deciziei CNVM de aprobare: Decizia nr. 188/24.02.2011. 

Autorizarea împrumutului obligatar:  Prin Hotărârea nr. 848 din data de 25.01.2008, Comisia de Autorizare 
a Împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanţelor Publice a autorizat contractarea împrumutului 
obligatar. 
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FACTORI DE RISC AI INVESTIŢIEI 

 
Se recomandă potenţialilor investitori ca, înainte de a subscrie în cadrul prezentei Oferte publice, să ia în 
considerare şi să analizeze împreună cu celelalte informaţii descrise în prezentul Prospect şi următorii factori de 
risc. Materializarea unuia sau mai multor factori prezentaţi mai jos poate avea un impact nefavorabil 
semnificativ asupra activităţii şi/sau situaţiei financiare a/ale Emitentului, ceea ce ar putea influenţa capacitatea 
Emitentului de a-şi îndeplini obligaţiile faţă de investitori ce rezultă din emiterea Obligaţiunilor.  

Riscuri legate de România  

Dificultăţi legate de integrarea în Uniunea Europeană 

România a devenit membră cu drepturi depline a Uniunii Europene începând cu 1 ianuarie 2007, în urma unui 
proces de aderare la principiile europene aferente unei economii de piaţă funcţionale. Cu toate acestea, se 
menţine în continuare necesitatea implementării şi finalizării unor reforme structurale. 

Corupţia din România rămâne o problemă semnificativă, a cărei soluţionare depinde în mare măsură de o mai 
bună punere în practică a modificărilor legislative anticorupţie intervenite de-a lungul ultimilor ani în domeniu. 
De menţionat este rolul deosebit pe care autorităţile administraţiei publice îl joacă în găsirea rapidă a unei 
soluţii cu grad ridicat de transparenţă în problema restituirii în natură a proprietăţilor confiscate de regimul 
comunist.  

În afara necesităţii unei gestiuni cât mai eficiente a resurselor bugetare, administraţia publică trebuie să acorde o 
atenţie sporită demersurilor privind creşterea capacităţii de absorbţie a fondurilor europene. De asemenea, 
liberalizarea mărfurilor, serviciilor şi capitalurilor ocazionată de integrarea în Uniunea Europeană implică o 
anumită presiune economică, socială şi concurenţială. 

Riscuri legate de trecerea la moneda Euro 

România îşi propune să adopte pe viitor Euro ca monedă naţională. În cazul materializării acestei intenţii până 
la data ajungerii la maturitate a Obligaţiunilor, modul de calculare şi plată a Cuponului şi a Principalului vor 
ţine cont de prevederile legislative existente la respectivul moment şi de prevederile acestui Prospect. 

Riscuri legate de manifestarea crizei economico-financiare 

Declanşarea crizei economice, sociale şi financiare din anul 2008, cu origini în Statele Unite ale Americii şi 
Europa Occidentală, a condus la manifestarea unor efecte dintre cele mai nefavorabile la nivelul economiilor 
globale (implicit şi în România), una dintre acestea fiind lipsa de lichidităţi, cu impact asupra tuturor ariilor de 
activitate. Concretizarea celei din urmă la nivelul administraţiei publice centrale şi locale a avut în vedere 
apariţia de întârzieri la plata impozitelor şi taxelor, generând mai departe accentuarea riscului de neplată a 
furnizorilor de bunuri şi servicii. Acest aspect poate conduce la creşterea riscului de apariţie a unor litigii cu 
aceştia datorită potenţialelor întârzieri la plata facturilor. 
Nu trebuie de asemenea neglijat nivelul încă ridicat al ratei şomajului ca urmare a scăderii volumului de 
activitate din industrie şi comerţ, cu consecinţe în lanţ greu de estimat la nivelul economiei. 
Măsurile întreprinse de Guvern în vederea redresării economico-financiare, ca şi rolul jucat de România în 
contextul economiei mondiale pot afecta semnificativ activitatea şi situaţia financiară a Emitentului, ceea ce 
poate conduce la dificultăţi în plata Cuponului şi rambursarea Principalului de către Emitent.    

Riscuri privind inflaţia 

Ultimele date oficiale oferite de Banca Naţională a României, în luna decembrie 2010, arată un nivel de 8% al 
ratei inflaţiei faţă de perioada similară a anului anterior, această valoare (influenţată şi de măsurile de ajustare 
fiscală adoptate de Guvernul României de-a lungul anului 2010) fiind cea mai ridicată din ultimii doi ani. 
Investitorii trebuie să fie conştienţi de existenţa riscului ca presiunile inflaţioniste asupra economiei să persiste 
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şi în perioada următoare. Presiunile inflaţioniste pot determina măsuri de control din partea BNR şi astfel pot 
avea un impact semnificativ asupra situaţiei financiare şi a rezultatelor operaţionale ale Emitentului. 

Riscuri privind cursul de schimb 

Începând cu 1 septembrie 2006, funcţionarea pieţei valutare din România are în vedere utilizarea unui regim 
valutar liberalizat, ceea ce implică posibilitatea rezidenţilor şi nerezidenţilor de a desfăşura în mod 
nerestricţionat orice fel de operaţiuni curente si de capital în valută şi în lei. Cu toate acestea, în situaţia în care 
fluxurile de capital pe termen scurt exercită presiuni semnificative asupra pieţei valutare, cu efecte deosebite 
asupra lichidităţii interne şi a echilibrului balanţei de plăţi, BNR poate adopta o serie de măsuri de siguranţă în 
legătură cu transferurile de capital, dar pentru o perioadă care nu poate depăşi şase luni. Printre aceste măsuri se 
regăsesc: stabilirea de plafoane şi alte limite pentru operaţiuni valutare de capital pe termen scurt, instituirea 
unor restricţii de scadenţă, creşterea valorii minime a rezervelor, uniformizarea comisioanelor.   
Practicile şi politicile implementate de BNR în legătură cu regimul valutar, precum şi fluctuaţiile cursului de 
schimb valutar pot influenţa în mod semnificativ situaţia financiară şi rezultatele operaţionale ale Emitentului. 

Obligaţii privind raportarea şi informaţiile publice 

În baza legislaţiei corespunzătoare pieţei de capital, emitenţii de valori mobiliare trebuie să se conformeze 
obligaţiilor de raportare către CNVM şi către pieţele reglementate pe care se tranzacţionează respectivele valori 
mobiliare. Prin urmare, în calitate de emitenţi de valori mobiliare admise la tranzacţionare pe o piaţă 
reglementată din România, organele administraţiei publice locale trebuie să asigure investitorilor un tratament 
egal în privinţa drepturilor conferite de deţinerea respectivelor valori mobiliare şi să asigure toate condiţiile şi 
informaţile necesare investitorilor pentru ca aceştia să-şi exercite drepturile aferente obligaţiunilor deţinute. 

Riscuri legislative 

Legislaţia în domeniul administraţiei publice locale, inclusiv cea privitoare la finanţele publice locale, a fost 
amendată în ultimii ani. Aceste modificări legislative pot afecta activitatea autorităţilor publice locale. Astfel, 
există riscul transferării anumitor responsabilităţi către autorităţile locale cu acoperirea parţială a resurselor 
necesare îndeplinirii acestora sau riscul modificării legislaţiei privind taxele şi impozitele ce se fac venit la 
bugetul local. Din perspectiva României ca membră a Uniunii Europene pot interveni totuşi o serie de 
modificări, completări ale legislaţiei în vigoare, ce vor impune Emitentului o adaptare rapidă şi eficientă la noile 
cerinţe. 

Risc datorat unificării standardelor contabile 

Normele contabile româneşti vor fi armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu 
Standardele de Contabilitate Internaţionale. În momentul realizării acestei tranziţii este posibilă apariţia de 
diferenţe între bugetele estimate şi conturile de execuţie obţinute de Administraţie. Tot datorită acestui tip de 
risc pot să apară diferenţe între veniturile estimate şi cele obţinute de investitori din acest tip de investiţii.   

Riscuri legate de Emitent 

Reforma administraţiei publice locale 

Reforma administraţiei publice centrale şi locale din România urmăreşte obiective precum descentralizarea 
serviciilor publice şi consolidarea autonomiei locale administrative şi financiare, depolitizarea structurilor 
administraţiei publice, stoparea birocraţiei în administraţia publică, coerenţa actului administrativ, 
perfecţionarea managementului în administraţie, aplicarea unor politici raţionale de dezvoltare şi modernizare a 
localităţilor rurale şi urbane, întărirea autorităţii statului şi a răspunderilor acestuia. Implementarea programelor 
de reformă a administraţiei publice solicită crearea unor mecanisme eficiente pentru transpunerea lor în 
practică, lipsa celor din urmă conducând la perturbarea activităţii şi disfuncţionalităţi în atragerea şi colectarea 
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de către Emitent a resurselor necesare pentru rambursarea Principalului şi plata Cuponului corespunzător 
Obligaţiunilor.   

Riscuri de calamităţi naturale 

Producerea unor catastrofe naturale la nivelul Judeţului Timiş, precum fenomene meteorologice extreme 
(furtuni, inundaţii, secetă, îngheţ), dar şi fenomene distructive de origine geologică (cutremure, alunecări de 
teren) ar putea afecta capacitatea Emitentului de a rambursa Principalul şi de a plăti Cuponul aferent 
Obligaţiunilor. 
 

Riscuri aferente proiectelor de investiţii derulate 

Resursele suplimentare ce ar putea fi atrase de Judeţul Timiş în vederea acoperirii costurilor suplimentare 
antrenate de realizarea proiectelor de investiţii ar putea afecta capacitatea Emitentului de a rambursa Principalul 
şi de a plăti Cuponul aferent Obligaţiunilor. 

Riscul aferent neîncasării creanţelor 

Judeţul Timiş înregistrează creanţe contra unor debitori diverşi la bugetul local. Judeţul Timiş este expus la 
riscul neîncasării acestor creanţe contra unora dintre agenţii economici în stare de faliment sau o situaţie 
financiară precară, ceea ce îî poate afecta fluxul de numerar viitor şi implicit, capacitatea sa de rambursare a 
Principalului şi de plată a Cuponului aferent Obligaţiunilor. 

Riscuri economice 

Efectele generate de manifestarea unor crize economice la nivel naţional şi global se pot propaga şi la nivel 
local, în principal prin restrângerea sau lichidarea activităţii din partea unui număr tot mai mare de agenţi 
economici şi implicit, creşterea şomajului. Astfel de condiţii economice negative pot îngreuna procesul de 
colectare a taxelor şi impozitelor locale, afectând gradul de realizare a veniturilor bugetului local şi conducând 
la dificultăţi în realizarea programului de investiţii. 

Modificările în structura demografică a populaţiei pe parcursul existenţei Obligaţiunilor (inclusiv ca urmare a 
migraţiei şi imigraţiei) pot de asemenea să determine manifestarea unor astfel de riscuri. 

Riscul creat de litigiile în care Emitentul este implicat    

Judeţul Timiş, reprezentat în justiţie prin Preşedintele Consiliului Judeţean, este implicat într-o serie de litigii. 
Riscurile generate de aceste proceduri constau, printre altele, în posibilitatea pierderii bunurilor în litigiu în 
cazul unei hotărâri judecătoreşti defavorabile, precum şi din posibilitatea angajării răspunderii Judeţului Timiş 
pentru anumite acte emise. 

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să aveţi în vedere secţiunea „Proceduri judiciare sau de arbitraj”. 

Riscuri antrenate de recentele modificări ale legislaţiei  

La data de 1 iulie 2010 au intrat în vigoare modificările şi completările aduse Legii nr. 571/2003 privind Codul 
Fiscal prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 58/2010. Printre principalele modificări aduse reglementărilor fiscale prin 
prisma acestui act normativ se regăsesc: majorarea cotei standard a taxei pe valoarea adăugată de la nivelul de 
19% la nivelul de 24%, impozitarea nediferenţiată a tuturor câştigurilor de capital cu o cotă de 16%, 
impozitarea veniturilor din dobânzi/conturi curente cu o cotă de 16%, majorarea impozitului datorat de 
persoanele fizice ce deţin în proprietate mai multe clădiri, în funcţie de numărul de clădiri deţinute, respectiv: 
cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; cu 150% pentru a doua clădire în afara 
celei de la adresa de domiciliu şi cu 300% pentru a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de 
domiciliu. Nu este exclus ca aceste modificări ale legislaţiei fiscale să aibă un impact negativ asupra 
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Emitentului, având în vedere şi faptul că perioada dintre publicarea acestora şi intrarea lor în vigoare a fost 
extrem de scurtă.    

Prin modificările aduse Legii nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale prin Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 63/2010, cu posibil impact asupra capacităţii Emitentului de a-şi îndeplini obligaţiile legate de 
plata Cuponului şi rambursarea Principalului, se referă la reducerea cotelor defalcate din impozitul pe venit care 
se alocă de la bugetul de stat bugetelor locale. Reducerea acestor cote s-a efectuat după cum urmează: 

   a) la 44% (de la 47%)  la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor; 
   b) la 12%  (de la 13%)  la bugetul local al judeţului; 
   c) la 21% (de la 22%) pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţului. 

De menţionat este şi proiectul de lege privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale, 
aprobat de către Guvernul României în data de 5 mai 2010. Potrivit acestuia, deschiderea procedurii de 
insolvenţă asupra unităţii administrativ-teritoriale conduce la suspendarea de către judecătorul sindic a plăţilor 
unităţii administrativ-teritoriale către creditori până la elaborarea Planului de achitare a debitelor către creditori, 
care va fi inclus în Planul de redresare a insolvenţei. Astfel, prin prisma Planului de redresare a insolvenţei, 
realizarea creanţelor aferente Obligaţiunilor poate fi influenţată prin prelungirea datei scadenţelor, modificarea 
Ratei Dobânzii, penalităţii, precum şi a altor clauze din cuprinsul contractului vizând obligaţiile unităţii 
administrativ-teritoriale. 

Riscuri legate de Obligaţiuni 

Executarea silită a obligaţiilor de plată 

Rambursarea Principalului şi a Cupoanelor aferente Obligaţiunilor este garantată în conformitate cu Acordul de 
Garantare prin constituirea unei garanţii asupra tuturor veniturilor proprii ale Emitentului aferente anilor 2011 – 
2028, precum şi asupra conturilor în care aceste venituri se încasează. Veniturile care se constituie în garanţie 
vor fi supuse condiţiilor Acordului de Garantare, care se vor aplica cu prioritate faţă de orice revendicări ale 
unor terţi către Emitent indiferent dacă aceştia cunosc sau nu Acordul de Garantare. Potrivit prevederilor 
Acordului de Garantare, transmiterea dreptului de proprietate asupra Obligaţiunilor este însoţită în mod 
automat, fără orice alte formalităţi necesare, de transmiterea dreptului de garanţie constituit în favoarea 
deţinătorilor acestora.  

În situaţia nerespectării de către Emitent a obligaţiilor de rambursare la timp a Principalului şi a Cuponului sau 
a oricăror alte obligaţii asumate prin prezentul Prospect, Deţinătorii de Obligaţiuni au posibilitatea, în condiţiile 
Acordului de Garantare, să solicite executarea garanţiei constituite de către Emitent asupra veniturilor proprii. 
Acordul de Garantare va fi încheiat în conformitate cu prevederile Legii Finanţelor Publice Locale şi Legii 
Garanţiilor Reale Mobiliare şi va constitui titlu executoriu. Garanţia constituită în baza Acordului de Garantare 
va putea fi pusă în executare în baza Legii Garanţiilor Reale Mobiliare şi/sau a Codului de Procedură Civilă sau 
alte dispoziţii legale aplicabile, dar cu limitările executării silite a instituţiilor publice instituite de Ordonanţa 
Guvernului nr. 22/2002 potrivit căreia, în procesul executării silite a sumelor datorate de către instituţiile 
publice în baza unor titluri executorii, trezoreria statului poate efectua numai operaţiuni privind plăţi dispuse de 
către ordonatorii de credite, în limita creditelor bugetare şi a destinaţiilor aprobate potrivit legii. 

Ţinând cont că proprietatea asupra Obligaţiunilor se transferă printr-un mecanism specific al pieţei 
reglementate, care nu necesită în mod neapărat existenţa unui înscris semnat de vânzător şi cumpărător, există 
anumite rezerve cu privire la posibilitatea de a proba transferul garanţiei acordate de Emitent prin Acordul de 
Garantare ulterior transferului dreptului de proprietate asupra Obligaţiunilor, având în vedere anumite prevederi 
legale care indică necesitatea încheierii unui înscris separat pentru a putea proba un astfel de transfer. Deşi se 
poate argumenta că prin transferul dreptului de proprietate asupra Obligaţiunilor se transmit şi drepturile 
accesorii derivând din Acordul de Garantare, instanţele româneşti ar putea să nu ia în considerare această 
interpretare. 

Pentru a beneficia de rangul de prioritate al garanţiei, Acordul de Garantare se va înscrie imediat după încheiere 
la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, Deţinătorii de Obligaţiuni vor trebui să asigure îndeplinirea 
tuturor formalităţilor în legătură cu păstrarea rangului de prioritate al garanţiei, inclusiv, fără limitare, prin 
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înscrierea avizelor de prelungire a garanţiei în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare anterior expirării 
fiecărei perioade de valabilitate de cinci ani. 

La data acestui Prospect, Emitentul are o garanţie constituită asupra veniturilor care vor fi afectate garantării 
Obligaţiunilor prin Acordul de Garantare. Garanţia existentă este constituită în favoarea BRD - Groupe Société 
Générale SA prin Acordul de Garantare BRD, pentru a garanta rambursarea creditului bancar contractat de 
Emitent de la BRD - Groupe Société Générale SA, în sumă maximă de 100.000.000 lei. Această garanţie a fost 
înregistrată la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, sub numărul de înregistrare 2008-
00006436372367-SQM. Ţinând cont de faptul că prezenta emisiune de Obligaţiuni este realizată în vederea 
refinanţării împrumutului contractat de la BRD – Groupe Société Générale şi că rambursarea acestuia se va 
efectua la momentul decontării Obligaţiunilor, la aceeaşi dată garanţia constituită în favoarea BRD - Groupe 
Société Générale va fi stinsă automat şi cât de curând posibil radiată din Arhiva Electronică de Garanţii Reale 
Mobiliare. Astfel, în favoarea Deţinătorilor de Obligaţiuni se va obţine o garanţie care va avea rangul întâi, 
conferind deci prioritate în cazul executării acesteia în raport cu ceilalţi creditori ai Emitentului. 

Riscul de credit al Emitentului nu este evaluat de o agenţie de rating 

La data redactării prezentului Prospect, nicio agenţie de rating naţională sau internaţională nu analizează riscul 
de credit al Emitentului, astfel încât potenţialii investitori nu se pot baza pe o evaluare profesională şi 
independentă a capacităţii Emitentului de a rambursa Principalul şi de a plăti Cuponul aferent Obligaţiunilor. 
Totodată, Obligaţiunile nu sunt evaluate de nicio agenţie de rating naţională sau internaţională. 

Lichiditatea şi Volatilitatea pieţei de capital româneşti 

Acest gen de risc este relevant pentru investitorii care nu intenţionează să păstreze Obligaţiunile până la 
maturitatea acestora. Deşi Emitentul se obligă prin prezentul Prospect să depună o cerere de listare a 
Obligaţiunilor pe piaţa reglementată la vedere, administrată de Bursa de Valori Bucureşti, în cazul în care 
această cerere va fi admisă, nu există garanţia că se va dezvolta şi/sau menţine o piaţă lichidă şi atractivă pentru 
Obligaţiuni. Astfel, inexistenţa unei pieţe lichide şi atractive poate avea un impact negativ asupra preţului care 
poate fi obţinut prin vânzarea Obligaţiunilor. Variaţiile de preţ pot fi influenţate şi de evoluţia ratei dobanzii pe 
piaţa monetară românească.  
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OFERTA 

 

Descrierea tipurilor şi claselor de valori mobiliare ce sunt oferite şi/sau propuse a fi admise la 
tranzacţionare 

Obligaţiuni generale, nominative, emise în formă dematerializată, evidenţiate prin înscriere în cont. 
Obligaţiunile Judeţului Timiş sunt emise în moneda naţională – lei. 

Legislaţia aplicabilă valorilor mobiliare ce fac obiectul ofertei publice: Legea aplicabilă prezentei Oferte şi 
care reglementează regimul juridic al Obligaţiunilor este legea română. 

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

Deţinătorii Obligaţiunilor beneficiază de dreptul de a li se rambursa ratele împrumutului precum şi de dreptul de 
a li se plăti dobânda aferentă obligaţiunilor deţinute. Nerespectarea condiţiilor şi termenelor din Acordul de 
Garantare îndreptăţeşte Deţinătorii de Obligaţiuni municipale emise de Judeţul Timiş să solicite Preşedintelui  
Consiliului Judeţean Timiş realizarea acestora pe cale amiabilă. În caz contrar soluţionarea va fi supusă 
instanţelor competente în materie. 

Dreptul de proprietate asupra obligaţiunilor subscrise, plătite şi alocate se transmite la data înscrierii în 
Registrul Obligatarilor şi este atestat de raportul de subscriere şi alocare eliberat după consolidarea registrului. 
Rapoartele de subscriere şi alocare vor fi transmise Deţinătorilor de Obligaţiuni în termen de maximum 7 zile 
de la data confirmarii de catre CNVM a raportului privind rezultatele ofertei.  

Rata nominală a dobânzii şi prevederi privind dobânda de plătit 

Rata nominală a dobânzii 

Rata Dobânzii anuale, se calculează trimestrial, la Data de Referinţă, după formula:  

ROBOR6M + 0,39% 

unde: ROBOR6M reprezintă rata medie a dobânzii percepută de o bancă (dobânda activă) pentru depozitele în 
lei plasate pe o perioadă de 6 luni la alte bănci pe piaţa monetară interbancară din România; 
După adoptarea monedei Euro, Rata Dobânzii anuale va deveni: 

EURIBOR6M + 0,45% 

unde: EURIBOR6M reprezintă rata medie a dobânzii percepută de o bancă (dobânda activă) pentru depozitele 
în Euro plasate pe o perioadă de 6 luni la alte bănci pe piaţa monetară interbancară din zona-Euro; 
Rata Dobânzii aferente primei Perioade de Plată se calculează şi se anunţă la Data Decontării folosind valoarea 
ROBOR6M valabilă la Data Decontării. 

Dobânda de plată se calculează începând cu Data Decontării după următoarea formula : D = (d x N x VN)/360 
zile, unde : 

- d = este  rata anuală a dobânzii,  

- N = nr. de zile corespunzătoare perioadei pentru care se plăteşte dobânda,  

- VN = valoarea nominală a obligaţiunilor. 

Rata Dobânzii pentru următoarea Perioadă de Plată se calculează la Data de Referinţă a dobânzii aferente 
perioadei curente. 

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

Dobânda va fi plătită trimestrial la următoarele Date de Plată:        
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Tabelul nr. 1 

Numărul 
cuponului 

Data de 
Referinţă 

Prima zi de plată a 
dobânzii (Data de 

Plată) 

Perioada în care se plăteşte 
dobânda (Perioada De Plată)* 

Perioada pentru care se 
plăteşte dobânda (Perioada de 

Cupon) 

1 20.06.2011 27.06.2011 27.06.2011 - 08.07.2011 Data decontării – 26.06.2011 
2 20.09.2011 27.09.2011 27.09.2011 - 10.10.2011 27.06.2011 - 26.09.2011 
3 19.12.2011 27.12.2011 27.12.2011 - 10.01.2012 27.09.2011 - 26.12.2011 
4 20.03.2012 27.03.2012 27.03.2012 - 09.04.2012 27.12.2011 - 26.03.2012 
5 20.06.2012 27.06.2012 27.06.2012 - 10.07.2012 27.03.2012 - 26.06.2012 
6 20.09.2012 27.09.2012 27.09.2012 - 10.10.2012 27.06.2012 - 26.09.2012 
7 18.12.2012 27.12.2012 27.12.2012 - 11.01.2013 27.09.2012 - 26.12.2012 
8 20.03.2013 27.03.2013 27.03.2013 - 09.04.2013 27.12.2012 - 26.03.2013 
9 20.06.2013 27.06.2013 27.06.2013 - 10.07.2013 27.03.2013 - 26.06.2013 

10 20.09.2013 27.09.2013 27.09.2013 - 10.10.2013 27.06.2013 - 26.09.2013 
11 20.12.2013 27.12.2013 27.12.2013 - 13.01.2014 27.09.2013 - 26.12.2013 
12 20.03.2014 27.03.2014 27.03.2014 - 09.04.2014 27.12.2013 - 26.03.2014 
13 20.06.2014 27.06.2014 27.06.2014 - 10.07.2014 27.03.2014 - 26.06.2014 
14 19.09.2014 26.09.2014 26.09.2014 - 09.10.2014 27.06.2014 - 25.09.2014 
15 17.12.2014 24.12.2014 24.12.2014 - 12.01.2015 26.09.2014 - 23.12.2014 
16 20.03.2015 27.03.2015 27.03.2015 - 09.04.2015 24.12.2014 - 26.03.2015 
17 19.06.2015 26.06.2015 26.06.2015 - 09.07.2015 27.03.2015 - 25.06.2015 
18 18.09.2015 25.09.2015 25.09.2015 - 08.10.2015 26.06.2015 - 24.09.2015 
19 17.12.2015 24.12.2015 24.12.2015 - 08.01.2016 25.09.2015 - 23.12.2015 
20 18.03.2016 25.03.2016 25.03.2016 - 07.04.2016 24.12.2015 - 24.03.2016 
21 20.06.2016 27.06.2016 27.06.2016 - 08.07.2016 25.03.2016 - 26.06.2016 
22 20.09.2016 27.09.2016 27.09.2016 - 10.10.2016 27.06.2016 - 26.09.2016 
23 19.12.2016 27.12.2016 27.12.2016 - 10.01.2017 27.09.2016 - 26.12.2016 
24 20.03.2017 27.03.2017 27.03.2017 - 07.04.2017 27.12.2016 - 26.03.2017 
25 20.06.2017 27.06.2017 27.06.2017 - 10.07.2017 27.03.2017 - 26.06.2017 
26 20.09.2017 27.09.2017 27.09.2017 - 10.10.2017 27.06.2017 - 26.09.2017 
27 18.12.2017  27.12.2017 27.12.2017 - 11.01.2018 27.09.2017 - 26.12.2017 
28 20.03.2018 27.03.2018 27.03.2018 - 09.04.2018 27.12.2017 - 26.03.2018 
29 20.06.2018 27.06.2018 27.06.2018 - 10.07.2018 27.03.2018 - 26.06.2018 
30 20.09.2018 27.09.2018 27.09.2018 - 10.10.2018 27.06.2018 - 26.09.2018 
31 18.12.2018 27.12.2018 27.12.2018 - 11.01.2019 27.09.2018 - 26.12.2018 
32 20.03.2019 27.03.2019 27.03.2019 - 09.04.2019 27.12.2018 - 26.03.2019 
33 20.06.2019 27.06.2019 27.06.2019 - 10.07.2019 27.03.2019 - 26.06.2019 
34 20.09.2019 27.09.2019 27.09.2019 - 10.10.2019 27.06.2019 - 26.09.2019 
35 18.12.2019 27.12.2019 27.12.2019 - 13.01.2020 27.09.2019 - 26.12.2019 
36 20.03.2020 27.03.2020 27.03.2020 - 09.04.2020 27.12.2019 - 26.03.2020 
37 19.06.2020 26.06.2020 26.06.2020 - 09.07.2020 27.03.2020 - 25.06.2020 
38 18.09.2020 25.09.2020 25.09.2020 - 08.10.2020 26.06.2020 - 24.09.2020 
39 17.12.2020 24.12.2020 24.12.2020 - 08.01.2021 25.09.2020 - 23.12.2020 
40 19.03.2021 26.03.2021 26.03.2021 - 08.04.2021 24.12.2020 - 25.03.2021 
41 18.06.2021 25.06.2021 25.06.2021 - 08.07.2021 26.03.2021 - 24.06.2021 
42 20.09.2021 27.09.2021 27.09.2021 - 08.10.2021 25.06.2021 - 26.09.2021 
43 20.12.2021 27.12.2021 27.12.2021 - 07.01.2022 27.09.2021 - 26.12.2021 
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Numărul 
cuponului 

Data de 
Referinţă 

Prima zi de plată a 
dobânzii (Data de 

Plată) 

Perioada în care se plăteşte 
dobânda (Perioada De Plată)* 

Perioada pentru care se 
plăteşte dobânda (Perioada de 

Cupon) 

44 18.03.2022 25.03.2022 25.03.2022 - 07.04.2022 27.12.2021 - 24.03.2022 
45 20.06.2022 27.06.2022 27.06.2022 - 08.07.2022 25.03.2022 - 26.06.2022 
46 20.09.2022 27.09.2022 27.09.2022 - 10.10.2022 27.06.2022 - 26.09.2022 
47 19.12.2022 27.12.2022 27.12.2022 - 10.01.2023 27.09.2022 - 26.12.2022 
48 20.03.2023 27.03.2023 27.03.2023 - 07.04.2023 27.12.2022 - 26.03.2023 
49 20.06.2023 27.06.2023 27.06.2023 - 10.07.2023 27.03.2023 - 26.06.2023 
50 20.09.2023 27.09.2023 27.09.2023 - 10.10.2023 27.06.2023 - 26.09.2023 
51 18.12.2023 27.12.2023 27.12.2023 - 11.01.2024 27.09.2023 - 26.12.2023 
52 20.03.2024 27.03.2024 27.03.2024 - 09.04.2024 27.12.2023 - 26.03.2024 
53 20.06.2024 27.06.2024 27.06.2024 - 10.07.2024 27.03.2024 - 26.06.2024 
54 20.09.2024 27.09.2024 27.09.2024 - 10.10.2024 27.06.2024 - 26.09.2024 
55 18.12.2024 27.12.2024 27.12.2024 - 13.01.2025 27.09.2024 - 26.12.2024 
56 20.03.2025 27.03.2025 27.03.2025 - 09.04.2025 27.12.2024 - 26.03.2025 
57 20.06.2025 27.06.2025 27.06.2025 - 10.07.2025 27.03.2025 - 26.06.2025 
58 19.09.2025 26.09.2025 26.09.2025 - 09.10.2025 27.06.2025 - 25.09.2025 
59 17.12.2025 24.12.2025 24.12.2025 - 12.01.2026 26.09.2025 - 23.12.2025 
60 20.03.2026 27.03.2026 27.03.2026 - 09.04.2026 24.12.2025 - 26.03.2026 
61 19.06.2026 26.06.2026 26.06.2026 - 09.07.2026 27.03.2026 - 25.06.2026 
62 18.09.2026 25.09.2026 25.09.2026 - 08.10.2026 26.06.2026 - 24.09.2026 
63 17.12.2026 24.12.2026 24.12.2026 - 08.01.2027 25.09.2026 - 23.12.2026 
64 19.03.2027 26.03.2027 26.03.2027 - 08.04.2027 24.12.2026 - 25.03.2027 
65 18.06.2027 25.06.2027 25.06.2027 - 08.07.2027 26.03.2027 - 24.06.2027 
66 20.09.2027 27.09.2027 27.09.2027 - 08.10.2027 25.06.2027 - 26.09.2027 
67 20.12.2027 27.12.2027 27.12.2027 - 07.01.2028 27.09.2027 - 26.12.2027 
68 20.03.2028 27.03.2028 27.03.2028 - 07.04.2028 27.12.2027 - 26.03.2028 

*Intervalul de plată se prelungeşte cu numărul de zile declarate nelucrătoare ulterior aprobării acestui 
Prospect. 

b) Data limită de valabilitate a cererilor privind acordarea dobânzii şi rambursarea Principalului 

Au dreptul de încasare a dobânzilor şi a ratelor corespunzătoare împrumutului obligatar toţi Deţinătorii de 
Obligaţiuni înregistraţi în Registrul Deţinătorilor de Obligaţiuni la Datele de Referinţă menţionate mai sus. 

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. 

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

 pentru persoanele fizice/juridice care au achiziţionat Obligaţiuni prin subscriere în cadrul Ofertei Publice, 
plata se face prin virament în contul şi banca menţionate în Formularul de Subscriere, sau intr-un cont 
indicat ulterior pe un Formular denumit «Formular de cerere de plata a dobânzii/principalului» predat la 
orice unitate BRD – Groupe Société Générale cu trei (3) Zile Lucrătoare înainte de începerea plăţii; 

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

- prin transfer în contul bancar preluat în sistemul BVB la cumpărarea de Obligaţiuni, sau 

- prin transfer într-un cont bancar indicat de deţinătorul de Obligaţiuni pe un Formular denumit 
«Formular de cerere de plată a dobânzii/principalului» predat la orice unitate BRD – Groupe Société 
Générale cu trei (3) Zile Lucrătoare înainte de începerea platilor. 
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 Comisioanele bancare aferente plăţilor de dobândă şi Principal prin virament bancar vor fi suportate de către 
Deţinătorii de Obligaţiuni în conformitate cu grila de comisioane standard a băncii de la data efectuării.  

c) Descrierea oricărei perturbări a pieţei sau a procedurilor de decontare care pot afecta acest 
element/indicator: 

Nu este cazul. 

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

Rata Dobânzii este calculată de BRD - Groupe Société Générale SA în calitate de Intermediar.  

Rata Dobânzii pentru următoarea Perioadă de Plată se face publică printr-un anunţ publicat într-un ziar de 
circulaţie naţională. De asemenea, nivelul dobânzii va fi comunicat Bursei de Valori Bucureşti şi CNVM. 

Au dreptul de încasare a dobânzii Deţinătorii de Obligaţiuni înregistraţi în Registrul Deţinătorilor de Obligaţiuni 
la Datele de Referinţă menţionate în Tabelul nr. 1. 

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

Rambursarea împrumutului se realizează trimestrial în 68 de rate începand cu 27.06.2011:              

Tabelul nr. 2 
Numărul 

ratei 
Data de 

Referinţă 
Prima zi de 
plată a ratei 

Perioada în care se plăteşte 
rata* 

Valoare rată per 
obligaţiune (lei) 

1 20.06.2011 27.06.2011 27.06.2011 - 08.07.2011 1.47 
2 20.09.2011 27.09.2011 27.09.2011 - 10.10.2011 1.47 
3 19.12.2011 27.12.2011 27.12.2011 - 10.01.2012 1.47 
4 20.03.2012 27.03.2012 27.03.2012 - 09.04.2012 1.47 
5 20.06.2012 27.06.2012 27.06.2012 - 10.07.2012 1.47 
6 20.09.2012 27.09.2012 27.09.2012 - 10.10.2012 1.47 
7 18.12.2012 27.12.2012 27.12.2012 - 11.01.2013 1.47 
8 20.03.2013 27.03.2013 27.03.2013 - 09.04.2013 1.47 
9 20.06.2013 27.06.2013 27.06.2013 - 10.07.2013 1.47 

10 20.09.2013 27.09.2013 27.09.2013 - 10.10.2013 1.47 
11 20.12.2013 27.12.2013 27.12.2013 - 13.01.2014 1.47 
12 20.03.2014 27.03.2014 27.03.2014 - 09.04.2014 1.47 
13 20.06.2014 27.06.2014 27.06.2014 - 10.07.2014 1.47 
14 19.09.2014 26.09.2014 26.09.2014 - 09.10.2014 1.47 
15 17.12.2014 24.12.2014 24.12.2014 - 12.01.2015 1.47 
16 20.03.2015 27.03.2015 27.03.2015 - 09.04.2015 1.47 
17 19.06.2015 26.06.2015 26.06.2015 - 09.07.2015 1.47 
18 18.09.2015 25.09.2015 25.09.2015 - 08.10.2015 1.47 
19 17.12.2015 24.12.2015 24.12.2015 - 08.01.2016 1.47 
20 18.03.2016 25.03.2016 25.03.2016 - 07.04.2016 1.47 
21 20.06.2016 27.06.2016 27.06.2016 - 08.07.2016 1.47 
22 20.09.2016 27.09.2016 27.09.2016 - 10.10.2016 1.47 
23 19.12.2016 27.12.2016 27.12.2016 - 10.01.2017 1.47 
24 20.03.2017 27.03.2017 27.03.2017 - 07.04.2017 1.47 
25 20.06.2017 27.06.2017 27.06.2017 - 10.07.2017 1.47 
26 20.09.2017 27.09.2017 27.09.2017 - 10.10.2017 1.47 
27 18.12.2017  27.12.2017 27.12.2017 - 11.01.2018 1.47 
28 20.03.2018 27.03.2018 27.03.2018 - 09.04.2018 1.47 
29 20.06.2018 27.06.2018 27.06.2018 - 10.07.2018 1.47 
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Numărul 
ratei 

Data de 
Referinţă 

Prima zi de 
plată a ratei 

Perioada în care se plăteşte 
rata* 

Valoare rată per 
obligaţiune (lei) 

30 20.09.2018 27.09.2018 27.09.2018 - 10.10.2018 1.47 
31 18.12.2018 27.12.2018 27.12.2018 - 11.01.2019 1.47 
32 20.03.2019 27.03.2019 27.03.2019 - 09.04.2019 1.47 
33 20.06.2019 27.06.2019 27.06.2019 - 10.07.2019 1.47 
34 20.09.2019 27.09.2019 27.09.2019 - 10.10.2019 1.47 
35 18.12.2019 27.12.2019 27.12.2019 - 13.01.2020 1.47 
36 20.03.2020 27.03.2020 27.03.2020 - 09.04.2020 1.47 
37 19.06.2020 26.06.2020 26.06.2020 - 09.07.2020 1.47 
38 18.09.2020 25.09.2020 25.09.2020 - 08.10.2020 1.47 
39 17.12.2020 24.12.2020 24.12.2020 - 08.01.2021 1.47 
40 19.03.2021 26.03.2021 26.03.2021 - 08.04.2021 1.47 
41 18.06.2021 25.06.2021 25.06.2021 - 08.07.2021 1.47 
42 20.09.2021 27.09.2021 27.09.2021 - 08.10.2021 1.47 
43 20.12.2021 27.12.2021 27.12.2021 - 07.01.2022 1.47 
44 18.03.2022 25.03.2022 25.03.2022 - 07.04.2022 1.47 
45 20.06.2022 27.06.2022 27.06.2022 - 08.07.2022 1.47 
46 20.09.2022 27.09.2022 27.09.2022 - 10.10.2022 1.47 
47 19.12.2022 27.12.2022 27.12.2022 - 10.01.2023 1.47 
48 20.03.2023 27.03.2023 27.03.2023 - 07.04.2023 1.47 
49 20.06.2023 27.06.2023 27.06.2023 - 10.07.2023 1.47 
50 20.09.2023 27.09.2023 27.09.2023 - 10.10.2023 1.47 
51 18.12.2023 27.12.2023 27.12.2023 - 11.01.2024 1.47 
52 20.03.2024 27.03.2024 27.03.2024 - 09.04.2024 1.47 
53 20.06.2024 27.06.2024 27.06.2024 - 10.07.2024 1.47 
54 20.09.2024 27.09.2024 27.09.2024 - 10.10.2024 1.47 
55 18.12.2024 27.12.2024 27.12.2024 - 13.01.2025 1.47 
56 20.03.2025 27.03.2025 27.03.2025 - 09.04.2025 1.47 
57 20.06.2025 27.06.2025 27.06.2025 - 10.07.2025 1.47 
58 19.09.2025 26.09.2025 26.09.2025 - 09.10.2025 1.47 
59 17.12.2025 24.12.2025 24.12.2025 - 12.01.2026 1.47 
60 20.03.2026 27.03.2026 27.03.2026 - 09.04.2026 1.47 
61 19.06.2026 26.06.2026 26.06.2026 - 09.07.2026 1.47 
62 18.09.2026 25.09.2026 25.09.2026 - 08.10.2026 1.47 
63 17.12.2026 24.12.2026 24.12.2026 - 08.01.2027 1.47 
64 19.03.2027 26.03.2027 26.03.2027 - 08.04.2027 1.47 
65 18.06.2027 25.06.2027 25.06.2027 - 08.07.2027 1.47 
66 20.09.2027 27.09.2027 27.09.2027 - 08.10.2027 1.47 
67 20.12.2027 27.12.2027 27.12.2027 - 07.01.2028 1.47 
68 20.03.2028 27.03.2028 27.03.2028 - 07.04.2028 1.51 

  *Intervalul de plată se prelungeşte cu numărul de zile declarate nelucrătoare ulterior aprobării acestui 
Prospect. 
 

Emitentul nu intenţionează efectuarea rambursării anticipate a împrumutului. 
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Data de Referinţă – data la care sunt identificaţi obligatarii care vor încasa Principalul de rambursat şi 
dobânda aferentă. 

Reprezintă data care serveşte la identificarea Deţinătorilor de Obligaţiuni înregistraţi în Registrul Obligatarilor 
care sunt îndreptăţiţi la plata Cuponului şi/sau a Principalului la Data de Plată şi care este calculată ca fiind a 
cincea Zi Lucrătoare înainte de Data de Plată. 

Datele de Referinţă la care sunt identificaţi Deţinătorii de Obligaţiuni care vor încasa Principalul rambursat şi 
dobânda aferentă sunt prezentate în Tabelele nr. 1 si 2. 

Indicarea randamentului obligaţiunii. Descrierea modului de calcul a randamentului. 

Obligaţiunile emise de Judeţul Timiş au o rata a dobânzii variabilă calculată trimestrial, conform formulei: 
ROBOR6M + 0,39% unde: ROBOR6M reprezintă rata medie a dobânzii percepută de o bancă (dobânda activă) 
pentru depozitele în lei plasate pe o perioadă de 6 luni la alte bănci pe piaţa monetară interbancară din România.  

Randamentul obligaţiunilor (dobânda plătită periodic) va fi variabil în funcţie de Rata Dobânzii, care este tot 
variabilă. Randamentul obligaţiunilor este calculat pentru fiecare Perioadă a Cuponului în conformitate cu 
următoarea formulă: 

VN*( ROBOR6M + 0,39% )*(Nr. de zile din perioada de dobândă)/360 

Unde: VN = Valoarea nominală a obligaţiunii. 

Modul de reprezentare a Deţinătorilor de Obligaţiuni inclusiv o identificare a persoanei care îi reprezintă 
pe investitori 

Deţinătorii de Obligaţiuni se pot întruni în adunare generală, pentru a delibera asupra intereselor lor. Adunarea 
va fi convocată pe cheltuiala Emitentului care a emis obligaţiunile, la cererea unui număr de deţinători care să 
reprezinte a patra parte din titlurile emise şi nerambursate sau, după numirea reprezentanţilor Deţinătorilor de 
Obligaţiuni, la cererea acestora. 

Emitentul nu poate participa la deliberările Adunării Deţinătorilor de Obligaţiuni, în baza obligaţiunilor pe care 
le posedă. Deţinătorii de Obligaţiuni vor putea fi reprezentaţi prin mandatari, alţii decât administratorii, cenzorii 
sau funcţionarii Emitentului. 

În cazul unor emisiuni noi: actele decizionale în baza cărora valorile mobiliare au fost sau vor fi emise: 

Nu este cazul. În cazul unor emisiuni noi: data estimativă de emisiune a valorilor mobiliare: 

Descrierea oricăror restricţii cu privire la libera transferabilitate a valorilor mobiliare: 

Nu este cazul. 
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TERMENI ŞI CONDIŢII 

 
Prin semnarea Formularului de Subscriere, Deţinătorii de Obligaţiuni sunt ţinuţi de, şi sunt prezumaţi a avea 
cunoştinţă de toate prevederile prezentului Prospect şi ale anexelor acestuia (ce fac parte integrantă din acesta), 
copii ale acestuia fiind disponibile spre consultare pe toată perioada derulării ofertei, în timpul programului de 
subscriere prezentat în secţiunea „Proceduri de subscriere şi alocare în cadrul Ofertei Publice/Programul de 
subscriere”, de la sediul Emitentului, de la sediul Intermediarului, precum şi de la sediile unităţilor Grupului de 
Distribuţie. 

Oferta 

Oferta prezentată în acest Prospect este o Ofertă Publică prin intermediul căreia, Emitentul oferă public spre 
vânzare un număr de 1.000.000 obligaţiuni nominative, în formă dematerializată, evidenţiate prin înscriere în 
cont şi neconvertibile. Valoare nominală este de 100 lei/obligaţiune, iar valoarea nominală totală este de 
100.000.000 lei. Fiecare obligaţiune este purtătoare de dobândă variabilă de ROBOR6M + 0,39% incepând cu 
Data Emisiunii. După adoptarea monedei Euro de către România, Rata Dobânzii se va calcula conform 
formulei: EURIBOR6M + 0,45%. 

Obligaţiunile municipale emise de Judeţul Timiş au codul ISIN ROTIMYDBL086, codul CFI DBVSAR şi 
simbolul TIM28 („Obligaţiunile”). Obligaţiunile reprezintă obligaţii directe, generale şi necondiţionate ale 
Emitentului de plată a Cuponului şi de rambursare a Principalului.  

Preţul de vânzare al Obligaţiunilor este de 100 lei pentru fiecare Obligaţiune. Orice persoană fizică şi juridică, 
rezidentă sau nerezidentă poate subscrie un număr minim de o (1) Obligaţiune dintre cele care fac obiectul 
acestui Prospect. 

Obligaţiunile sunt emise de Judeţul Timiş conform Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş nr. 68/02.08.2007 şi în 
conformitate cu prevederile Contractului de Intermediere nr. 3/31.08.2009 încheiat între Judeţul Timiş, 
reprezentat de Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş şi BRD - Groupe Société Générale, în calitate de 
Intermediar şi Grup de Distribuţie.  

Principalul se rambursează în 68 de rate trimestriale egale începând cu data de 27 iunie 2011. După adoptarea 
de către România a monedei Euro ca monedă oficială, rambursarea se va face în Euro; în cazul în care trecerea 
la Euro nu se va realiza, plata Principalului şi a Cuponului se va face în continuare în lei. Obligaţiunile nu pot fi 
răscumpărate anticipat. Plăţile aferente Obligaţiunilor vor fi realizate către Deţinătorii de Obligaţiuni prin 
intermediul BRD - Groupe Société Générale, în calitate de Agent de Plată.  

Motivele ofertei şi utilizarea fondurilor obţinute în urma emisiunii 

Fondurile care se estimează a fi obţinute în urma derulării Ofertei Publice vor fi utilizate pentru refinanţarea 
împrumutului de tip bridge-loan (în valoare de 100.000.000 lei) contractat de către Judeţul Timiş de la BRD - 
Groupe Société Générale SA în baza contractului de credit nr. 1066/A din data de 28.03.2008 pentru realizarea 
unor investiţii de interes public local. Proiectele prioritare de investiţii ale Judeţului Timiş ce fac obiectul 
acestui credit sunt:  

1. Reabilitarea şi revitalizarea fortificaţiei Cetăţii Timişoara, Bastionul Theresia; 

2. Reabilitare drum judeţean DJ 572, Berzovia (jud. Caraş-Severin) - Buziaş (jud. Timiş) - Lipova 
(jud. Arad); 

3. Reabilitare drum judeţean DJ 691, între localităţile Timişoara – Pişchia – Maşloc – limita judeţ 
Arad (lungime 40 km); 

4. Reabilitare drum judeţean DJ 592 Buziaş - Lugoj (lungime 29,9 km); 

5. Centura Nord-Vest de ocolire a oraşului Buziaş; 

6. Reabilitare drum judeţean DJ 682 - limită judeţ Arad – Periam - Saravale şi Sânnicolau Mare 

7. Infrastructura de afaceri Zona industrială Săcălaz. 
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Garanţii din partea Emitentului 

Obligaţiile Emitentului de plată a Cuponului şi de rambursare a Principalului, la scadenţele prevăzute în 
Prospect, sunt garantate cu veniturile proprii aferente bugetului local în conformitate cu Acordul de Garantare, 
încheiat în conformitate cu dispoziţiile articolului 63 din Legea Finanţelor Publice. Cuantumul veniturilor cu 
care Judeţul Timiş garantează anual este egal cu obligaţiile anuale de plată a Principalului, a dobânzilor şi a 
comisioanelor referitoare la această emisiune de obligaţiuni, aferente fiecărui an: 2011-2028. Veniturile care se 
constituie garanţie şi care sunt încasate la bugetul local vor fi supuse condiţiilor Acordului de Garantare, care se 
va aplica cu prioritate faţă de orice revendicări ale unor ulteriori terţi către Judeţul Timiş, indiferent dacă aceste 
terţe părţi cunosc sau nu cunosc Acordul de Garantare încheiat între Judeţul Timiş şi investitori. 

Conform legislaţiei în vigoare împrumutul contractat de autoritatea publică locală reprezintă o obligaţie 
generală care trebuie rambursată conform acordurilor încheiate, din resursele aflate la dispoziţia autorităţii 
publice locale, cu excepţia transferurilor de la bugetul de stat cu destinaţie specială. Datoria publică locală nu 
reprezintă obligaţii sau răspunderi ale Guvernului şi aceasta va fi rambursată exclusiv din veniturile prin care s-
a garantat împrumutul, respectiv de către autorităţile administraţiei publice locale.  

Guvernul României nu îşi asumă nicio obligaţie legată de prezentele Obligaţiuni şi nici nu poate fi obligat la 
rambursarea prezentului împrumut obligatar sau la plata dobânzilor şi comisioanelor aferente. Totodată, niciuna 
din informaţiile, prevederile sau menţiunile conţinute de prezentul Prospect nu pot fi interpretate în sensul că 
Guvernul garantează rambursarea împrumutului obligatar sau plata dobânzilor aferente Obligaţiunilor prin 
credibilitatea sau capacitatea sa de impozitare.  

Metoda de intermediere 

Intermedierea se face prin metoda celei mai bune execuţii, însoţită de un angajament ferm prin care BRD -  
Groupe Société Générale s-a obligat să subscrie Obligaţiunile rămase nesubscrise la închiderea Ofertei. 

Subscrierea 

Subscrierile se fac în Zilele Lucrătoare din perioada de derulare a Ofertei, conform programului de subscriere, 
prezentat în secţiunea „Proceduri de subscriere şi alocare în cadrul Ofertei Publice/Programul de subscriere” pe 
toată perioada de valabilitate a Ofertei. Subscrierile se fac atât la sediul Intermediarului Ofertei cât şi la sediile 
unităţilor Grupului de Distribuţie, în conformitate cu procedura descrisă în prezentul Prospect la „Procedura de 
subscriere şi alocare în cadrul Ofertei Publice.” 

Alocare şi Decontare 

Metoda de alocare se face după principiul „primul venit – primul servit”. Alocarea subscrierilor făcute în cadrul 
Ofertei şi înregistrarea rezultatelor Ofertei în Registrul Obligatarilor vor avea loc la Data Alocării. Decontarea 
se va realiza la trei (3) Zile Lucrătoare după Data Tranzacţiei.  

În caz de suprasubscriere, investitorilor li se va rambursa diferenţa între suma depusă drept contravaloare a 
Obligaţiunilor subscrise şi contravaloarea Obligaţiunilor alocate în maxim cinci Zile Lucrătoare de la închiderea 
Ofertei, prin transfer bancar în contul indicat de investitor. Aceste sume nu vor fi purtătoare de dobândă. 

Comisioane 

• Comisioanele bancare: percepute pentru plata sumei subscrise de către un investitor la subscrierea 
Obligaţiunilor vor fi suportate de către respectivul investitor. În cazul revocării, suprasubscrierii sau 
anulării prezentei oferte, investitorii vor suporta toate comisioanele aferente restituirii sumelor prin 
ordin de plată ce reprezintă contravaloarea Obligaţiunilor subscrise/plătite şi nealocate. De asemenea, la 
încasarea prin transfer bancar a dobânzilor şi a Principalului, Deţinătorii de Obligaţiuni vor suporta 
comisioanele bancare aferente respectivei plăţi. 

• Comisionul Intermediarului şi a Grupului de Distribuţie: reprezintă 0,15% din valoarea emisiunii şi 
0,10% din valoarea subscrierilor efective şi va fi achitat de Emitent din fonduri proprii. 
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• Comisionul datorat CNVM de către Emitent în legătură cu prezenta ofertă este de 0,1% din valoarea 
totală a Obligaţiunilor subscrise. În plus, Emitentul va plăti către CNVM un tarif de înregistrare a 
Obligaţiunilor la CNVM (în prezent de 1.000 lei) şi tarif anual de menţinere a valorilor mobiliare la 
CNVM, valoarea actuală a acestuia fiind de 4.000 lei/an. 

• Emitentul nu va plăti către BVB comisionul de procesare şi nici comisionul de admitere la 
tranzacţionare, aceste servicii fiind scutite de plata unui comision până la data de 1 iunie 2011. Cu toate 
acestea, Emitentul va plăti un comision de menţinere la tranzacţionare de 0,05% din valoarea nominală 
rămasă de rambursat, începând cu a doisprezecea lună de la data admiterii la tranzacţionare la BVB. De 
asemenea, Emitentul va plăti către BVB un comision de tranzacţionare în secţiunea POF de 0,007% din 
valoarea vânzărilor şi către Depozitarul Central un comision de 0,001% din valoarea vânzărilor. 

Dreptul de proprietate şi transferul Obligaţiunilor 

Dreptul de proprietate asupra Obligaţiunilor subscrise, plătite şi alocate va fi dobândit de către Deţinătorii de 
Obligaţiuni la Data Decontării. Dreptul de proprietate asupra Obligaţiunilor va fi atestat de extrasul de cont de 
obligaţiuni ce va fi eliberat de către Intermediar. 

Ulterior, în urma admiterii Obligaţiunilor la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, administrată de BVB, 
transferul dreptului de proprietate asupra Obligaţiunilor va avea loc prin tranzacţii de vânzare prin sistemul 
BVB, la data decontării respectivei tranzacţii, în conformitate cu Codul BVB. Calitatea de deţinător al oricărei 
Obligaţiuni conferă dobânditorului toate drepturile referitoare la sau decurgând din acea Obligaţiune cu toate 
riscurile potenţiale aferente acestei deţineri şi fără ca prin aceasta să se înţeleagă o garanţie suplimentară faţă de 
garanţia acordată potrivit prezentului Prospect. 

Data de Referinţă 

Reprezintă data care serveşte la identificarea Deţinătorilor de Obligaţiuni înregistraţi în Registrul Obligatarilor 
care sunt îndreptăţiţi la plata Cuponului şi/sau a Principalului la Data de Plată şi care este calculată ca fiind a 
cincea Zi Lucrătoare înainte de Data de Plată. Datele de Referinţă la care sunt identificaţi Deţinătorii de 
Obligaţiuni care vor încasa Principalul rambursat (rata) şi Cuponul aferent sunt prezentate în secţiunea 
„Oferta/Rata nominală a dobânzii şi prevederi privind dobânda de plătit” (Tabelele nr.1 si 2). 

Cuponul 

Rata Dobânzii folosită pentru calculul Cuponului se calculează de către Intermediar. Cuponul pentru fiecare 
Perioadă de Cupon se va calcula la Data de Referinţă a Perioadei de Cupon anterioare (sau în lipsa acesteia la 
Data Decontării), prin aplicarea Ratei Dobânzii valabile la respectiva Dată de Referinţă la Principalul 
nerambursat la Data de Plată. 

Rata Dobânzii pentru următoarea Perioadă de Cupon se calculează conform cu formula ROBOR6M + 0,39% pe 
an şi va fi aplicată la Principalul nerambursat la Data de Plată. Pentru claritate, la fiecare Dată de Referinţă se 
calculează Rata de dobândă pentru următoarea Perioadă de Cupon în conformitate cu graficul de rambursare din 
Tabelul nr. 1, din secţiunea „Oferta/Rata nominală a dobânzii şi prevederi privind dobânda de plătit”. 

În calculul formulei de mai sus se va lua în considerare ROBOR6M ca fiind Rata Dobânzii interbancare la 6 luni, 
aferentă valorilor publicate pe site-ul BNR (www.bnr.ro) la Data de Referinţă. Pentru primul calcul al primei 
Rate de dobândă se consideră ca şi primă Dată de Referinţă, Data Decontării. 

Dacă Rata Afişată nu e disponibilă, în calculul formulei se va lua în considerare, media aritmetică a ultimelor 
cinci (5) rate, cotate de Băncile de Referinţă, pentru a plasa depozitele la termen, astfel cum sunt acestea 
comunicate Intermediarului, la cerere. 

Rata de dobândă va fi rotunjită la două (2) zecimale. Fracţiunile sub 0,005 se rotunjesc în minus şi cele peste 
0,005 se rotunjesc în plus. 

Publicarea Ratei de dobândă şi notificarea BVB cu privire la orice modificare a acesteia revin în sarcina 
Emitentului. 

Cuponul se va calcula la fiecare Dată de Referinţă (sau în lipsa acesteia la Data Decontării), pentru următoarea 
Perioadă de Cupon, prin înmulţirea soldului nerambursat al obligaţiunilor cu Rata Dobânzii mai sus menţionată 
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şi cu numărul de zile aferent perioadei cuprinse între Data de Plată curentă inclusiv (sau, dacă aceasta nu există, 
Data Decontării) până la Data de Plată, exclusiv, împărţită la 360 de zile, astfel: 

Cupon = (%Rata Dobânzii x Principal nerambursat la Data de Plată x Nr. De zile între Data de Plată curentă şi 
cea următoare)/360 

Cuponul se calculează pentru o Obligaţiune şi se rotunjeşte la două (2) zecimale. Fracţiunile sub 0,005 se 
rotunjesc în minus şi cele peste 0,005 se rotunjesc în plus. 

Intermediarul are obligaţia de a calcula Cuponul aferent unei Obligaţiuni pentru fiecare Perioadă de Cupon. 

Valoarea Ratei Dobânzii aferente următoarei Perioade de Cupon, a Cuponului şi a ratei de Principal plătibile la 
următoarea Dată de de Plată vor fi transmise BVB. 

Cuponul este plătibil trimestrial, la Data de Plată, în conformitate cu graficul de rambursare din Tabelul nr. 1 
Primul Cupon va fi plătit începând cu data de 27 iunie 2011. Au dreptul de încasare a Cupoanelor Deţinătorii de 
Obligaţiuni înregistraţi în Registrul Obligatarilor la Datele de Referinţă determinate potrivit Tabelului nr. 1. 

În ipoteza în care plata Ratelor nu este efectuată la timp, în conformitate cu prevederile prezentului Prospect, 
Obligaţiunile vor continua să poarte dobândă ce se va calcula până în ziua în care toate sumele datorate până în 
acea zi în legătură cu respectiva Obligaţiune sunt primite de respectivul Deţinător de Obligaţiuni. 

Rambursarea Principalului 

Rambursarea Principalului va fi făcută de către Emitent începând cu data de 27 iunie 2011, în 68 de rate egale. 
Fiecare dintre cele 68 de rate devine scadentă la respectiva Dată de Plată prevăzută în Tabelul nr. 2. Ratele de 
Principal pentru fiecare Obligaţiune vor fi în valoare de 1,47 lei pentru fiecare Obligaţiune, cu excepţia ultimei 
Rate de Principal care va fi în valoare de 1,51 lei. Au dreptul de încasare a ratelor Deţinătorii de Obligaţiuni 
înregistraţi în Registrul Obligatarilor la Datele de Referinţă determinate potrivit Tabelului nr. 2. 

Plata Ratei şi a Cuponului 

Agentul de Plată va efectua în numele şi pe seama Emitentului din Contul Escrow, şi numai în măsura în care 
Contul Escrow este alimentat corespunzător de către Emitent, operaţiunile de plăţi aferente Principalului, 
respectiv Cuponului, către Deţinătorii de Obligaţiuni, prin transfer în contul în lei indicat de Deţinătorul de 
Obligaţiuni. Pentru evitarea oricărui dubiu, Agentul de Plată nu poate fi obligat la plata niciunei sume de bani în 
nume propriu în cazul în care Emitentul nu alimentează Contul Escrow cu sumele de bani necesare efectuării 
Cupoanelor şi ratelor Principalului. 

Emitentul se angajează să solicite lista Deţinătorilor de Obligaţiuni de la Depozitarul Central şi să o transmită 
Agentului de Plată cel mai târziu în ziua următoare Datei de Referinţă. Deţinătorii de Obligaţiuni sunt obligaţi 
să se asigure că Depozitarul Central şi Emitentul cunosc datele necesare efectuării plăţii Cupoanelor şi ratelor 
Principalului incluzând, dar fără a se limita la nume, cod numeric personal, cod unic de înregistrare, serie număr 
carte identitate, cont bancar în format IBAN şi banca la care respectivul cont bancar este deschis. Emitentul îşi 
asumă transmiterea către Agentul de Plată a Registrului Obligatarilor cu toate datele necesare efectuării plăţii 
Cupoanelor şi ratelor Principalului. 

Plata va fi considerată ca fiind făcută în termen dacă este efectuată în Perioada de Plată a Cuponului, conform 
graficului de rambursare din Tabelele nr.1 si 2. După adoptarea de către România a Euro ca monedă oficială, 
rambursarea Principalului şi plata Cuponului se vor face în Euro, la rata de schimb ce va fi stabilită prin 
legislaţie. 

Reţinerea la sursă a impozitului corespunzător Cuponului 

Legislaţia actuală nu prevede în sarcina Emitentului sau a Agentului de Plată obligaţia de a calcula şi reţine 
impozite la sursă pentru veniturile obţinute din Cupon ale Deţinătorilor de Obligaţiuni. În cazul în care intervin 
modificări ale dispoziţiilor fiscale aplicabile ce impun unuia din aceştia o atare obligaţie, Deţinătorilor de 
Obligaţiuni li se va plăti, cu titlu de Cupon suma netă, rezultată din scăderea din suma Cuponului a impozitului 
calculat potrivit dispoziţiilor legale în vigoare la Data de Plată. 
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Cazuri de neexecutare a obligaţiilor 

Următoarele situaţii reprezintă cazuri de neexecutare de către Emitent a obligaţiilor asumate prin prezentul 
Prospect („Cazuri de neexecutare”): 

• Neplata de către Emitent a oricărei sume datorată în baza prezentului Prospect pe o perioadă mai mare 
de douăzeci Zile Lucrătoare după data scadentă a unei asemenea sume;  

• Garanţiile acordate Deţinătorilor de Obligaţiuni prin Acordul de Garantare nu constituie sau încetează 
să constituie o obligaţie legală, validă şi cu caracter obligatoriu pentru Emitent, susceptibilă de 
executare în conformitate cu prevederile Acordului de Garantare şi ale legislaţiei române în vigoare;  

• Neîndeplinirea de către Emitent a oricărei obligaţii ce decurge din prezentul Prospect sau din Acordul 
de Garantare, iar Emitentul nu remediază situaţia în termen de 10 zile de la data neîndeplinirii 
obligaţiei;  

• Orice datorie a Emitentului ce depăşeşte 2,5 milioane de Euro sau echivalentul în lei şi care nu este 
achitată la data scadentă a acesteia (sau în termenul oricărei perioade de graţie) şi devine datorată şi 
plătibilă anterior scadenţei sale specificate sau poate fi declarată datorată şi plătibilă înainte de scadenţa 
sa specificată;  

• Este deschisă procedura insolvenţei sau sunt instituite acorduri cu creditorii, măsuri de executare silită 
sau alte proceduri colective împotriva Emitentului, iar acestea nu sunt respinse în termen de treizeci 
(30) de zile;  

• A intervenit un act normativ, dispoziţie administrativă sau o hotărâre judecătorească rămasă irevocabilă 
de natură a afecta semnificativ capacitatea juridică şi/sau financiară a Emitentului de a executa 
obligaţiile sale de plată sau orice alte obligaţii în legătură cu Obligaţiunile;  

• Emitentul nu a prevăzut în mod corespunzator în bugetul local veniturile constituite în garanţie conform 
Acordului de Garantare;  

• Orice declaraţie sau garanţie făcută sau considerată a fi fost făcută de către Emitent în prezentul 
Prospect sau în orice notificare sau alt document, certificat sau declaraţie aflate în legătură cu prezentul 
Prospect este sau se dovedeşte incorectă, sau de natură să inducă în eroare în orice privinţă importantă, 
la data când aceasta a fost făcută sau considerată a fi fost făcută;  

• Orice licenţă, aprobare, autorizaţie, consimţământ sau scutire guvernamentală sau de alt fel, necesare 
pentru a permite Emitentului să îndeplinească oricare sau mai multe din obligaţiile sale asumate în baza 
prezentului Prospect, după caz, este retrasă sau modificată în orice fel;  

• Orice acţiuni, condiţii sau demersuri necesare a fi întreprinse în orice moment pentru a asigura că i) 
obligaţiile Emitentului sunt legale, valide, obligatorii şi executorii conform legislaţiei româneşti şi că ii) 
Obligaţiunile emise sunt titluri legal admise în cadrul instanţelor de judecată din România, nu au fost 
întreprinse, executate sau duse la îndeplinire;  

 

În situaţia apariţiei oricărui Caz de Neexecutare, prin notificare scrisă adresată Emitentului, orice 
Deţinător de Obligaţiuni poate să declare împrumutul acordat Emitentului prin subscrierea sau 
achiziţionarea pe piaţa primară/secundară a Obligaţiunii/Obligaţiunilor deţinute, inclusiv suma 
reprezentând dobânda acumulată până la data respectivă, ca fiind scadente şi plătibile imediat. În 
cazurile prevăzute la paragrafele b, c şi d, orice notificare care declară Obligaţiunile scadente îşi va 
produce efectele doar atunci când Emitentul a primit respectivele notificări de la Deţinătorii de 
Obligaţiuni reprezentând cel putin 75 la sută din Principalul Obligaţiunilor existente la acel moment. În 
cazul notificării în condiţiile prezentei secţiuni a unui Caz de Neexecutare, Deţinătorii de Obligaţiuni vor 
fi îndreptăţiţi să întreprindă orice demersuri în vederea executării garanţiilor acordate prin Acordul de 
Garanţie şi/sau să exercite orice drepturi în prezentul Prospect în conformitate cu legislaţia română în 
vigoare şi cu prevederile Acordului de Garantare. 

Criza financiară 

Potrivit articolului 74 din Legea Finanţelor Publice Locale, Emitentul este considerat în criză financiară dacă se 
află în una dintre următoarele situaţii: 

• Neachitarea obligaţiilor de plată, lichide şi exigibile, mai vechi de 90 de zile şi care depăşesc 15% din 
bugetul anual (nu se iau în calcul obligaţiile de plată, lichide şi exigibile, care se află în litigiu 
contractual); 
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• Neachitarea drepturilor salariale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli pe o perioadă mai mare de 
90 de zile de la data scadenţei; 

Situaţia de criză financiară poate fi sesizată de ordonatorul principal de credite al unităţii administrativ-
teritoriale (Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş), conducătorul compartimentului financiar-contabil din 
cadrul aparatului propriu de specialitate, de ordonatorii secundari de credite şi ordonatorii terţiari de credite din 
cadrul serviciilor publice subordonate consiliului local, de conducătorii societăţilor comerciale sau ai regiilor 
autonome din subordinea consiliului local, de diverşi creditori, de directorul direcţiei generale a finanţelor 
publice judeţene şi de structurile teritoriale ale Curţii de Conturi. Sesizarea se face la direcţia generală a 
finanţelor publice judeţene şi la ordonatorul principal de credite al Judeţului Timiş. 

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, din oficiu sau după ce a primit sesizarea situaţiei de criză financiară 
conform celor de mai sus, are obligaţia convocării Consiliului Judeţean Timiş în termen de 5 Zile Lucrătoare. 
Consiliul Judeţean Timiş ia act, în condiţiile legii, de existenţa situaţiei de criză financiară, mandatează 
ordonatorul principal de credite pentru elaborarea planului de redresare financiară şi analizează propuneri care 
să fie cuprinse în planul de redresare financiară prezentat de ordonatorul principal de credite 

Planul de redresare financiară va fi elaborat de către Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, împreună cu 
direcţia generală a finanţelor publice judeţene şi cu structurile teritoriale ale Curţii de Conturi, în termen de 30 
de zile de la stabilirea stării de criză de către Consiliul Judeţean Timiş. 

Planul de redresare financiară va conţine: 

a. analiza economico-financiară a unităţii administrativ-teritoriale; 

b. măsurile de menţinere a serviciilor publice esenţiale de către autorităţile administraţiei publice locale pe toată 
durata aplicării planului de redresare financiară; 

c. măsurile de creştere a gradului de colectare a veniturilor proprii, precum şi de atragere a altor venituri; 

d. măsurile pentru reducerea cheltuielilor; 

e. planificarea economico-financiară şi bugetară până la redresare; 

f. stabilirea sarcinilor pentru îndeplinirea prevederilor din planul de redresare financiară pe obiective, persoane 
responsabile şi termene. 

Controlul executării şi îndeplinirii măsurilor cuprinse în planul de redresare financiară este în sarcina 
structurilor teritoriale ale Curţii de Conturi. 

Planul de redresare financiară este supus spre aprobare Consiliului Judeţean Timiş în termen de 3 Zile 
Lucrătoare de la elaborare şi va fi adoptat în termen de cel mult 5 Zile Lucrătoare de la depunere. În cazul în 
care planul de redresare financiară nu este adoptat, Consiliul Judeţean Timiş se întruneşte în termen de 3 Zile 
Lucrătoare de la data dezbaterii în ultima şedinţă pentru reanalizarea acestuia. Dacă planul de redresare 
financiară nu se adoptă, acestă se consideră aprobat în forma propusă de iniţiator. 

Planul de redresare financiară poate fi modificat cu aprobarea Consiliul Judeţean Timiş, ori de câte ori va fi 
necesar, în cazul în care apar date, informaţii sau fapte necunoscute la momentul sesizării crizei financiare, dacă 
acestea pot împiedica procesul de redresare financiară. 

În condiţiile încetării situaţiei de criză financiară, la propunerea Preşedintelui Consiliului Judeţean Timiş şi a 
structurilor teritoriale ale Curţii de Conturi, Consiliul Judeţean Timiş aprobă încetarea stării de criză financiară. 

Situaţia de criză financiară, respectiv încetarea acesteia, se înregistrează, în termen de 5 zile de la declararea 
situaţiei de criză financiară, de către Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, respectiv de la aprobarea încetării 
stării de criză financiară, în registrul local al situaţiilor de criză financiară a Emitentului, care este gestionat de 
direcţia generală a finanţelor publice judeţene. Aceasta va comunica lunar Ministerului Finanţelor Publice 
situaţiile de deschidere sau de închidere a crizelor financiare înregistrate, pentru a fi înregistrate în registrul 
naţional al situaţiilor de criză financiară a unităţilor administrativ-teritoriale. 
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Insolvenţa 

Potrivit articolului 75 din Legea Finanţelor Publice Locale, Emitentul poate fi considerat în stare de insolvenţă 
dacă se află în una dintre următoarele situaţii: 

• neachitarea obligaţiilor de plată, lichide şi exigibile, mai vechi de 120 de zile şi care depăşesc 50% din 
bugetul anual, fără a se lua în calcul cele aflate în litigiu contractual; 

• neachitarea drepturilor salariale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli, pe o perioadă mai mare de 
120 de zile de la data scadenţei. 

Orice creditor sau grup de creditori care are una ori mai multe creanţe certe, lichide şi exigibile împotriva 
Judeţului Timiş, cu o valoare însumată care depăşeşte 50% din bugetul Emitentului pe o perioadă de 120 de zile 
consecutive, poate introduce la tribunalul în a cărui circumscripţie îşi are sediul acesta o cerere de deschidere a 
procedurii insolvenţei acestei unităţi administrativ-teritoriale. 

În termen de 30 de zile de la solicitarea oricărei persoane interesate, Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş are 
obligaţia furnizării situaţiei economico-financiare şi a concluziei de încadrare sau neîncadrare în starea de 
insolvenţă. 

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş are obligaţia ca, în termen de 15 zile de la constatarea stării de 
insolvenţă să solicite deschiderea procedurii privind insolvenţa Judeţului Timiş, printr-o cerere depusă la 
tribunalul în a cărui circumscripţie se află Emitentul. Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş are obligaţia de a 
notifica deschiderea procedurii de insolvenţă creditorilor şi oricăror persoane interesate. 

Judecătorul-sindic, prin hotărârea de deschidere a procedurii de insolvenţă, va numi un administrator. În termen 
de 60 de Zile Lucrătoare de la numirea administratorului, acesta întocmeşte, împreună cu structura teritorială a 
Curţii de Conturi, un plan de redresare a insolvenţei.  

Planul de redresare a insolvenţei va cuprinde: 

a. măsurile de restabilire a viabilităţii financiare a Judeţului Timiş; 

b.măsurile de continuare a prestării serviciilor esenţiale ale Emitentului, pe toată perioada insolvenţei acestuia; 

c. planul de achitare a debitelor către creditori. 

Planul de redresare a insolvenţei se supune aprobării Consiliului Judeţean, în termen de 10 zile de la întocmirea 
planului de redresare a insolvenţei şi devine obligatoriu atât pentru acesta, cât şi pentru Preşedintele Consiliului 
Judeţean Timiş. 

Administratorul va monitoriza respectarea planului de redresare a insolvenţei. În caz contrar, administratorul va 
propune judecătorului-sindic suspendarea atribuţiilor de ordonator principal de credite şi emiterea hotărârii de 
preluare a atribuţiilor de ordonator de credite de către administrator. 

În cazul în care se constată încetarea stării de insolvenţă, judecătorul-sindic, la propunerea administratorului, va 
pronunţa o sentinţă de închidere a procedurii de insolvenţă a Emitentului. Administratorul are obligaţia de a 
notifica sentinţa de închidere a procedurii de insolvenţă ordonatorului principal de credite, creditorilor şi 
oricăror persoane interesate. Prin închiderea procedurii insolvenţei, administratorul este descărcat de orice 
îndatoriri sau responsabilităţi cu privire la aplicarea procedurii şi Judeţul Timiş revine la statutul de criză 
financiară.  

Situaţia de deschidere a procedurii de insolvenţă, respectiv de închidere a acesteia, se înregistrează în termen de 
5 zile de la declararea situaţiei de insolvenţă, respectiv de la notificarea hotărârii judecătoreşti de închidere a 
procedurii de către ordonatorul principal de credite, în registrul local al situaţiilor de insolvenţă a unităţilor 
administrativ-teritoriale. Acestea vor comunica lunar situaţiile de deschidere sau de închidere a procedurilor de 
insolvenţă înregistrate Ministerului Finanţelor Publice, pentru a fi înregistrate în registrul naţional al situaţiilor 
de insolvenţă a unităţilor administrativ-teritoriale. 
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Răscumpărare anticipată 

Emitentul nu poate răscumpăra anticipat Obligaţiunile în vederea anulării acestora. Cu toate acestea, în măsura 
în care Emitentul va avea aprobările necesare şi va fi permis de legislaţia română, Emitentul poate să 
achiziţioneze Obligaţiuni prin intermediul BVB. 

Prescripţie 

Dreptul la acţiune privind plata fiecărei rate a Principalului şi a Cuponului se va prescrie în termenul prevăzut 
de lege de la Data de Plată în care respectiva rată şi Cuponul au devenit scadente. 

Notificări 

Conform Articolului 120, alineatul 2 din Regulamentul CNVM nr.1/2006, în cazul plăţii unei rate sau a unui 
Cupon, Emitentul va publica comunicate de presă în cel puţin un cotidian de difuzare naţională în care va 
specifica detalii cu privire la respectiva operaţiune, inclusiv perioada de timp, locurile şi modalităţile de plată, şi 
numele Agentului de Plată. Ulterior admiterii la tranzacţionare a obligaţiunilor pe piaţa reglementată 
administrată de BVB, Emitentul va transmite comunicatul şi la BVB.  

Toate notificările către Emitent vor fi considerate valabile dacă vor fi trimise Emitentului la adresa: Bld. 
Revoluţiei din 1989, nr 17, cod poştal 300034, judeţul Timiş, sau la altă adresă notificată de Emitent 
Deţinătorilor de Obligaţiuni. 

Toate notificările către Agentul de Plată vor fi considerate valabile dacă vor fi trimise Agentului de Plată la 
adresa: BRD - Groupe Société Générale SA, B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, Sector 1, Bucureşti. 

Responsabilitatea asupra datelor prezentate în prezentul Prospect de Ofertă Publică 

În acord cu prevederile art.10 din Regulamentul nr.1/2006 emis de CNVM, părţile declară pe propria 
răspundere următoarele: 

Intermediarul prezentei Oferte Publice, prin semnatarul prezentului Prospect de Ofertă Publică Primară privind 
obligaţiuni municipale emise de Judeţul Timiş, declară pe proprie răspundere că îşi asumă responsabilitatea 
pentru caracterul complet şi acurateţea informaţiilor din prezentul Prospect privitoare la Intermediar sau care nu 
cad în responsabilitatea Emitentului şi că, după cunoştinţa sa, informaţiile prezentate sunt în conformitate cu 
realitatea şi nu conţin omisiuni făcute cu proprie ştiinţă, de natură să afecteze semnificativ conţinutul 
prezentului Prospect privind obligaţiuni municipale emise de Judeţul Timiş. 

Emitentul este răspunzător pentru realitatea, exactitatea şi integritatea tuturor informaţiilor cuprinse în Prospect, 
cu excepţia celor privitoare la Intermediar. 

Legea aplicabilă 

Oferta şi drepturile conferite de Obligaţiuni sunt guvernate de legea română. 

Jurisdicţia 

Orice litigiu în legătură cu Obligaţiunile va fi soluţionat de instanţele române competente. 
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DATE FINANCIARE 
 
Autorităţile administraţiei publice locale sunt organizate şi funcţionează în baza Legii nr. 215/2001 – Legea 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
Baza legală pentru întocmirea bugetelor locale şi a execuţiei bugetelor locale o constituie prevederile Legii nr. 
273/2006 – Legea finanţelor publice locale, Legea nr. 500/2002 – Legea privind finanţele publice, OUG nr. 
64/2007 privind datoria publică cu modificările şi aprobările ulterioare şi alte prevederi legale în care sunt 
prevăzute atribuţii ale autorităţilor locale. 
Judeţul Timiş întocmeşte bugetul anual de venituri şi cheltuieli în conformitate cu prevederile Legii nr. 
273/2006. Veniturile sunt bugetate luând în considerare dezvoltarea economică a judeţului, precum evoluţia 
previzionată a bazei de impozitare, a ratei şomajului şi a preţurilor în anul următor. Cheltuielile sunt bugetate 
pornind de la veniturile previzionate a fi disponibile şi luând în considerare programele proprii ale Judeţului 
Timiş. 
 
Situaţia sintetică a conturilor de execuţie bugetară  
 
Tabelul de mai jos prezintă o situatie sintetică a conturilor de execuţie bugetară ale Judeţului Timiş pentru anii 
financiari 2007, 2008 si 2009, precum şi la 30.09.2010:  

   Tabel nr. 3 
In mii lei 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 30.09.2010 

          
TOTAL VENITURI 
(=A+B+C+D) 246.807 100% 303.467 100% 329.006 100% 251.763 100% 

A. Venituri curente. din care:    198.211 80% 241.860 80% 253.522 77% 184.509 73% 
A.1. Venituri fiscale   190.768 77% 234.544 77% 248.528 76% 178.385 71% 
A.2. Venituri nefiscale     7.443 3% 7.317 2% 4.994 2% 6.124 2% 
B. Venituri din capital 1.394 1% 4.000 0% 2.000 0% 15 0% 
C. Operaţiuni financiare              
D. Subvenţii  47.202 19% 61.603 20% 75.481 23% 67.239 27% 

          
TOTAL CHELTUIELI pe 
domenii: 214.607 100% 286.856 100% 299.839 100% 207.074 100% 
Autoritati publice si actiuni 
externe 14.626 7% 16.263 6% 12.229 4% 9.409 5% 
Alte servicii publice generale 1.076 1% 7.069 2% 1.235 0% 958 0% 

Tranzactii privind datoria 
publica si imprumuturi       

6.223 2% 29 0% 

Aparare 682 0% 595.000 0% 491 0% 325 0% 
Ordine publica si siguranta 
nationala 603 0% 632.000 0% 431 0% 269 0% 
Invatamant 27.429 13% 38.934 14% 40.694 14% 26.298 13% 
Sanatate 1.103 1% 359.000 0% 859.000 0% 526 0% 
Cultura. recreere si religie 16.377 8% 25.335 9% 26.618 9% 20.311 10% 
Asigurari si asistenta sociala 102.239 48% 135.552 47% 146.422 49% 98.793 48% 
Locuinte. servicii si dezvoltare 
publica 7.684 4% 10.659 4% 13.335 4% 6.170 3% 
Transporturi 42.746 20% 51.459 18% 51.302 17% 39.784 19% 

Alte actiuni economice 41 0%        1.155 1% 

         
Excedent/(Deficit) 32.200   16.612   29.166   44.689   

Sursa: Consiliul Judeţean Timiş / Judeţul Timiş 
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Veniturile bugetare 
 
Principalele categorii de venituri ale Emitentului sunt: (i) venituri fiscale; (ii) venituri nefiscale; (iii) venituri din 
valorificarea unor bunuri ale statului; (iv) subvenţii de la bugetul de stat. Judeţul Timiş înregistrează şi alte 
categorii de venituri precum sume primite de la Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate. 
 
Tabelul de mai jos prezintă structura veniturilor Judeţului Timiş în anii financiari 2007, 2008 şi 2009, precum şi 
la 30.09.2010: 

Tabel nr. 4 
În mii lei 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 30.09.2010 
TOTAL VENITURI (=A+B+C+D) 246.807 303.467 329.006 251.763

A. Venituri curente    (=A.1+A.2.)                198.211 241.860 253.522 184.509
A.1. Venituri fiscale   190.768 234.544 248.528 178.385

Impozit pe venit, profit şi câştiguri din 
capital  103.114 130.373 134.654 97.808

- Impozit pe venit, profit şi câştiguri din 
capital de la persoane fizice:  103.114 130.373 134.654 97.808

Cote defalcate din impozitul pe venit  70.775 89.485 92.424 67.184
Sume alocate din cotele defalcate din 

impozit pe venituri pentru echilibrarea bugetelor 
locale 32.339 40.888 42.231 30.624

Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii         87.654 104.171 113.874 80.577
- Sume defalcate din TVA 84.325 102.104 112.038 79.441
- Taxe pe utilizarea bunurilor, 

autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea 
de activităţi 3.330 2.067 1.836 1.136

A.2. Venituri nefiscale     7.443 7.317 4.994 6.124
Venituri din proprietate 3.403 955 765 1.570

- Venituri din proprietate 3.403 955 765 1.570
Venituri din concesiuni şi închirieri 3.260 951 762 1.570
Venituri din dividende  4 3 0
Alte venituri din proprietate 143    0

Vânzări de bunuri şi servicii  4.040 6.361 4.229 4.554
- Venituri din prestari de servicii şi alte 

activităţi 3.702 5.841 3.725 4.364
- Amenzi, penalităţi şi confiscări 22 14 2  
- Diverse venituri  271 385 414 159
- Transferuri voluntare,  altele decât 

subvenţiile 46 121 88 31
B. Venituri din capital 1.394 4 2 15

- Venituri din valorificarea unor bunuri 
ale instituţiilor publice 2 4 2 15

- Venituri din privatizare 36     
- Venituri din vânzarea unor bunuri 

apartinând domeniului privat  1.356     
C. Operaţiuni financiare       
D. Subvenţii  47.202 61.603 75.481 67.239

- Subvenţii de la bugetul de stat  47.202 61.603 73.076 57.585
De capital 1.050 896 71.687  
Curente 46.152 60.707 1.388  

- Sume primite de la Uniunea Europeană    2.406 9.654
Venituri proprii   
(= Venituri curente - Sume defalcate din TVA - 
Transferuri voluntare + Venituri din capital) 

115.235 139.639 141.398 105.052

Sursa: Consiliul Judeţean Timiş / Judeţul Timiş 
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Cheltuielile bugetare 
 
Cea mai mare parte a cheltuielilor Judeţului Timiş au caracter curent, acestea vizând, în principal, următoarele 
domenii: (i) social – cultural; (ii) dezvoltare publică şi locuinţe; (iii) transporturi şi comunicaţii şi (iv) 
funcţionarea autorităţilor publice (vezi Situaţia sintetică a conturilor de execuţie bugetară prezentată mai sus). 
 
Tabelul de mai jos prezintă structura cheltuielilor Judeţului Timiş în anii financiari 2007, 2008 şi 2009, precum 
şi la 30.09.2010: 

Tabel nr. 5 
În  mii lei 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 30.09.2010 
   
TOTAL CHELTUIELI 
(=A+B+C+D) 214.607 100% 286.856 100% 299.839 100% 207.074 100%
A. Cheltuieli curente   A[1-9]          207.026 96% 283.969 99% 298.492 100% 205.671 99%
       A.1. Cheltuieli de personal        62.112 29% 97.194 34% 96.418 32% 55.476 27%
       A.2. Bunuri şi servicii                74.435 35% 86.489 30% 85.712 29% 62.961 30%
       A.3. Dobânzi     6.175 2% 3.048 1%
- Dobânzi aferente datoriei publice 
interne     6.175   3.048  
       A.4. Subvenţii                                       
      A.5. Fonduri de rezervă           
 A.6. Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice             58.610 27% 79.822 28% 89.331 30% 68.651 33%
      A.7. Alte transferuri   190 0% 64 0% 858 0%
 A.8. Asistenţă socială/ Proiecte 
cu finanţare din Fonduri externe 
neramb. 7.574 4% 14.555 5% 14.165 5% 9.237 4%
      A.9. Alte cheltuieli 4.294 2% 5.718 2% 6.626 2% 5.440 3%
B. Cheltuieli de capital                    7.581 4% 3.791 1% 3.674 1% 2.020 1%
      B.1. Active nefinanciare 
(active fixe) 7.081 3% 3.790 1% 3.674 1%   
- Construcţii 2.715  680  2.107     
- Maşini, echipamente şi mijloace 
de transport 1.499  842  248     
- Mobilier, aparatură birotică şi alte 
active corporale 714  925  241     
- Alte active fixe 2.154  1.343  1.077     
      B.2. Active financiare  500 0% 1 0%       
- Participare la capitalul social al 
societăţilor comerciale 500  1        
C. Operaţiuni financiare            
   D. Plăţi efectuate în anii 
precedenţi şi recuparate în anul 
curent   -904 0% -2.326 -1% -617 0%

Sursa: Consiliul Judeţean Timiş / Judeţul Timiş 
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Bilanţul contabil 
 
Tabelul de mai jos prezintă bilanţul contabil al Judeţului Timiş în anii financiari 2007, 2008 şi 2009, precum şi 
la 30.09.2010: 

   Tabel nr. 6 
mii lei 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 30.09.2010 

I. ACTIVE NECURENTE 
Active fixe 
necorporale 

2.852 0% 5.180 1% 7.350 1% 7.585 1%

Instalaţii tehnice, 
mijloace de 
transport, animale, 
plantaţii, mobilier, 
aparatură birotică şi 
alte active corporale 

9.948 2% 51.830 8% 20.751 2% 19.492 2%

Terenuri şi clădiri 481.231 81% 510.850 77% 761.385 83% 811.914 80%
Active financiare 
necurente  

11.702 2% 11.711 2% 12.186 1% 12.240 1%

Creanţe necurente  42 0% 26 0% 49 0% 42 0%
TOTAL ACTIVE 
NECURENTE 

505.774 85% 579.597 87% 801.721 88% 851.273 84%

II. ACTIVE CURENTE 
Stocuri 14.456 2% 17.823 3% 18.991 2% 18.680 2%
Creanţe curente, din 
care: 

13.167 2% 18.478 3% 26.416 3% 41.958 4%

- Creanţe din 
operaţiuni 
comerciale şi 
avansuri 

11.061  18.368 26,148  41.684 4%

- Creanţe bugetare 2.105  111 268  274 0%
- Creanţe din 
operaţiuni cu 
Comunitatea 
Europeană 

1  0  

Conturi la trezorerie 
şi bănci, din care: 

58.719 10% 47.934 7% 66.596 7% 97.136 10%

- Conturi la 
trezorerie 

56.327  44.786 65,285  96.492 10%

- Conturi la bănci 
comerciale 

2.392  3.148 1,311  644 0%

Cheltuieli în avans 54 0% 158 0% 243 0% 120 0%
TOTAL ACTIVE 
CURENTE 

86.396 15% 84.394 13% 112.246 12% 157.894 16%

TOTAL ACTIVE 592.171 100% 663.991 100% 913.967 100% 1.009.167 100%
Sursa: Consiliul Judeţean Timiş / Judeţul Timiş 
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mii lei 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 30.09.2010 
A. DATORII 
I. DATORII NECURENTE 
Sume necurente de plată 186 0% 388 0% 556 0% 633 0%
Împrumuturi pe termen lung 24 0% 33.557 5% 41.710 5% 58.479 6%
TOTAL DATORII 
NECURENTE 

210 0% 33.945 5% 42.266 5% 59.112 6%

II. DATORII CURENTE 
Datorii comerciale şi 
avansuri 

4,355 1% 9.383 1% 5.907 1% 7.073 1%

Datorii comerciale  0 19 0% 0 0% 0 0%
Datorii către bugete 830 0% 890 0% 2.591 0% 1.627 0,2%
Datorii din operaţiuni cu 
fonduri externe 
nerambursabile şi fonduri 
de la buget 

     196 0%

Salarii angajaţi şi contribuţii 
aferente 

6,674 1% 7.312 1% 3.962 0% 3.101 0,3%

Venituri în avans 553 0% 700 0% 790 0% 524 0%
TOTAL DATORII 
CURENTE 

12.412 2% 18.306 3% 13.251 1% 12.521 1%

TOTAL DATORII  12.622 2% 52.250 8% 55.517 6% 71.633 7%

B. CAPITALURI PROPRII 
Rezerve, fonduri 510.071 86% 544.275 82% 753.676 82% 796.162 79%
Rezultatul reportat 56.112 9% 68.860 10% 77.491 8% 108.105 11%
Rezultatul patrimonial al 
exerciţiului 

13.365 2% -1.395 0% 27.284 3% 33.267 3%

TOTAL CAPITALURI 
PROPRII 

579.548 98% 611.740 92% 858.450 94% 937.534 93%

TOTAL PASIV 592.171 100% 663.990 100% 913.967 100% 1.009.167 100%
Sursa: Consiliul Judeţean Timiş / Judeţul Timiş 

Motivele ofertei şi utilizarea fondurilor obţinute în urma emisiunii 

Fondurile care se estimează a fi obţinute în urma derulării Ofertei Publice vor fi utilizate pentru refinanţarea 
împrumutului de tip bridge-loan (în valoare de 100.000.000 lei) contractat de către Judeţul Timiş de la BRD - 
Groupe Société Générale SA în baza Contractului de Credit nr. 1066/A din data de 28.03.2008 pentru realizarea 
unor investiţii de interes public local.  

Obligaţii financiare care rezultă din împrumuturi  şi garanţii acordate pentru astfel de obligaţii  

Pentru completarea resurselor proprii, în vederea realizării unor investiţii publice de interes local, Judeţul Timiş 
a contractat un credit bancar de la BRD - Groupe Société Générale prin Contractul de Credit nr. 1066/A din 
data de 28.03.2008, în valoare de 100.000.000 RON. Dobânda aferentă creditului este ROBOR6M + 0,39%. 
Garanţia aferentă acestui credit constituită în favoarea BRD - Groupe Société Générale a fost înscrisă în Arhiva 
Electronică de Garanţii Mobiliare. Proiectele prioritare de investiţii ale Judeţului Timiş ce fac obiectul acestui 
credit sunt:  

1. Reabilitarea şi revitalizarea fortificaţiei Cetăţii Timişoara, Bastionul Theresia; 
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2. Reabilitare drum judeţean DJ 572, Berzovia (jud. Caraş-Severin) - Buziaş (jud. Timiş) - Lipova 
(jud. Arad); 

3. Reabilitare drum judeţean DJ 691, între localităţile Timişoara – Pişchia – Maşloc – limita judeţ 
Arad (lungime 40 km); 

4. Reabilitare drum judeţean DJ 592 Buziaş - Lugoj (lungime 29,9 km); 

5. Centura Nord-Vest de ocolire a oraşului Buziaş; 

6. Reabilitare drum judeţean DJ 682 - limită judeţ Arad – Periam - Saravale şi Sânnicolau Mare; 

7. Infrastructura de afaceri Zona industrială Săcălaz. 

Rambursarea creditului şi executarea obligaţiilor ce incumbă Emitentului, decurgând din Contractul de Credit 
mai sus menţionat au fost garantate prin constituirea unei garanţii reale mobiliare de rang întâi asupra 
veniturilor proprii ale Judeţului Timiş în favoarea BRD - Groupe Société Générale. Această garanţie a fost 
înregistrată la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, sub numărul de înregistrare 2008-
00006436372367-SQM. Ţinând cont de faptul că prezenta emisiune de Obligaţiuni este realizată în vederea 
refinanţării împrumutului contractat de la BRD – Groupe Société Générale şi că rambursarea acestuia se va 
efectua la momentul decontării Obligaţiunilor, la aceeaşi dată garanţia constituită în favoarea BRD - Groupe 
Société Générale va fi stinsă automat şi cât de curând posibil radiată din Arhiva Electronică de Garanţii Reale 
Mobiliare. Astfel, în favoarea Deţinătorilor de Obligaţiuni se va obţine o garanţie care va avea rangul întâi, 
conferind deci prioritate în cazul executării acesteia în raport cu ceilalţi creditori ai Emitentului. 

Judeţul Timiş nu derulează alte credite bancare şi nu a emis obligaţiuni similare. 

La data de 30.12.2010, Judeţul Timiş avea următoarele programe de finanţare pentru bugetul propriu:  

  1. Fonduri primite de la Uniunea Europeană nerambursabile   - 15.107,00 mii lei 

  2. Fonduri Guvernamentale - 3.500,00 mii lei 

  3. Fonduri externe postaderare - 12.951,00 mii lei 

 

Încadrarea împrumutului obligatar în prevederile legale 

 
Prezenta Ofertă de Obligaţiuni se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei în vigoare şi a hotărârilor 
emise de Consiliul Judeţean Timiş. Împrumutul este în valoare de 100.000.000 lei. 

Judeţul Timiş garantează cu venituri proprii îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin conform acestui Prospect şi 
respectă limitele privind gradul de îndatorare în conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale. Articolul 63 alin. (4) din Legea Finanţelor Publice Locale reprezintă cadrul 
legal în ceea ce priveşte gradul de îndatorare: 

Art. 63 alin. (4): “Unităţilor/Subdiviziunilor administrativ-teritoriale li se interzice accesul la împrumuturi sau 
la garantarea oricărui fel de împrumut, dacă totalul datoriilor anuale reprezentând ratele scadente la 
împrumuturile contractate şi/sau garantate, dobânzile şi comisioanele aferente acestora, inclusiv ale 
împrumutului care urmează să fie contractat şi/sau garantat în anul respectiv, depăşesc limita de 30% din media 
aritmetică a veniturilor proprii, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), diminuate cu veniturile din valorificarea unor 
bunuri, pe ultimii 3 ani anteriori anului în care se solicită autorizarea finanţării rambursabile care urmează să fie 
contractată şi/sau garantată.” 

Art. 5 alin. (1): “Veniturile şi cheltuielile bugetelor locale 
    (1) Veniturile bugetare locale se constituie din: 

a) venituri proprii, formate din: impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte venituri şi cote defalcate din 
impozitul pe venit” 

   b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat; 
    c) subvenţii primite de la bugetul de stat şi de la alte bugete; 
    d) donaţii şi sponsorizări; 
    e) sume primite de la Uniunea Europeană şi/sau alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări. ” 
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Cuantumul total al datoriilor anuale reprezentând ratele scadente la împrumuturile contractate şi/sau garantate, 
dobânzile şi comisioanele aferente acestora, inclusiv ale împrumutului contractat prin prezenta emisiune de 
Obligaţiuni municipale, nu depăşeşte limita de 30% menţionată mai sus. Serviciul datoriei publice locale al 
Judeţului Timiş, precum şi nivelul de îndatorare pentru perioada 2011 – 2028 (luând în considerare şi 
împrumutul obligatar în urma emisiunii Obligaţiunilor), se prezintă după cum urmează: 
 

Serviciul datoriei publice 

Mii lei            Tabel nr. 7 

Nr. 
Crt. 

Serviciul anual 
al datoriei 

publice locale 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Serviciul datoriei 
publice locale 
pentru 
împrumuturi 
existente (a+b+c) 1.331,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
a) Rambursare 
bridge loan BRD 0,0                 
b) Dobânzi 
bridge loan BRD 1.306,6                 
c) Comisioane 
bridge loan BRD 25,0                 

1 

Subtotal credit 
bridge loan BRD 1.331,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Serviciul datoriei 
publice locale 
pentru emisiunea 
de obligaţiuni 
(a+b+c) 9.110,4 11.388,4 11.041,9 10.695,4 8.035,4 7.129,4 7.024,9 6.920,4 6.815,9
a) Principal 
emisiune  
obligaţiuni 4.411,8 5.882,4 5.882,4 5.882,4 5.882,4 5.882,4 5.882,4 5.882,4 5.882,4
b) Dobânzi 
emisiune 
obligatiuni 4.315,6 5.453,5 5.110,0 4.766,5 2.109,4 1.206,4 1.104,8 1.003,2 901,6

2 

c) Comisioane 
emisiune 
obligaţiuni 

  
383,0 52,5 49,6 46,6 43,7 40,7 37,8 34,8 31,9

Serviciul TOTAL 
al datoriei 
publice locale 
(a+b+c) 10.441,9 

 
 

11.388,4
 

11.041,9
 

10.695,4
 

8.035,4
 

7.129,4 

 
 

7.024,9 

 
 

6.920,4

 
 

6.815,9
a) Rambursarea 
împrumutului 
(1a+2a) 4.411,8 5.882,4 5.882,4 5.882,4 5.882,4 5.882,4 5.882,4 5.882,4 5.882,4
b) Dobânzi 
(1b+2b) 5.622,2 5.453,5 5.110,0 4.766,5 2.109,4 1.206,4 1.104,8 1.003,2 901,6

3 

c) Comisioane 
(1c+2c) 408,0 52,5 49,6 46,6 43,7 40,7 37,8 34,8 31,9
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Mii lei              

Nr. 
Crt. 

Serviciul anual 
al datoriei 

publice locale 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Serviciul datoriei 
publice locale 
pentru 
împrumuturi 
existente (a+b+c) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
a) Rambursare 
bridge loan BRD                   
b) Dobânzi 
bridge loan BRD                   
c) Comisioane 
bridge loan BRD                   

1 

Subtotal credit 
bridge loan BRD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Serviciul datoriei 
publice locale 
pentru emisiunea 
de obligaţiuni 
(a+b+c) 6.711,3 6.606,8 6.502,3 6.397,7 6.293,2 6.188,7 6.084,1 5.979,6 1.482,4
a) Principal 
emisiune  
obligaţiuni 5.882,4 5.882,4 5.882,4 5.882,4 5.882,4 5.882,4 5.882,4 5.882,4 1.470,6
b) Dobânzi 
emisiune 
obligatiuni 800,0 698,4 596,8 495,2 393,7 292,1 190,5 88,9 6,3

2 

c) Comisioane 
emisiune 
obligaţiuni 29,0 26,0 23,1 20,1 17,2 14,3 11,3 8,4 5,4
Serviciul TOTAL 
al datoriei publice 
locale (a+b+c) 6.711,3 6.606,8 6.502,3 6.397,7 6.293,2 6.188,7 6.084,1 5.979,6 1.482,4
a) Rambursarea 
împrumutului  
(1a+2a) 

5.882,4 5.882,4 5.882,4 5.882,4 5.882,4 5.882,4 5.882,4 5.882,4 1.470,6

b) Dobânzi 
(1b+2b) 800,0 698,4 596,8 495,2 393,7 292,1 190,5 88,9 6,3

3 

c) Comisioane 
(1c+2c) 29,0 26,0 23,1 20,1 17,2 14,3 11,3 8,4 5,4

Sursa: Consiliul Judeţean Timiş / Judeţul Timiş 
 

Gradul de îndatorare 

Tabel nr. 8 

An Venituri Proprii 
(Mii lei) 

30% Venituri Proprii 
(Mii lei) 

Obligaţii anuale de plată  
(Mii lei) Grad de îndatorare 

2011 140.106,35 42.031,91 10.441,93 7,45% 
2012 140.106,35 42.031,91 11.388,38 8,13% 
2013 140.106,35 42.031,91 11.041,91 7,88% 
2014 140.106,35 42.031,91 10.695,44 7,63% 
2015 140.106,35 42.031,91 8.035,40 5,74% 
2016 140.106,35 42.031,91 7.129,44 5,09% 
2017 140.106,35 42.031,91 7.024,91 5,01% 
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An Venituri Proprii 
(Mii lei) 

30% Venituri Proprii 
(Mii lei) 

Obligaţii anuale de plată  
(Mii lei) Grad de îndatorare 

2018 140.106,35 42.031,91 6.920,38 4,94% 
2019 140.106,35 42.031,91 6.815,85 4,86% 
2020 140.106,35 42.031,91 6.711,33 4,79% 
2021 140.106,35 42.031,91 6.606,80 4,72% 
2022 140.106,35 42.031,91 6.502,27 4,64% 
2023 140.106,35 42.031,91 6.397,74 4,57% 
2024 140.106,35 42.031,91 6.293,21 4,49% 
2025 140.106,35 42.031,91 6.188,68 4,42% 
2026 140.106,35 42.031,91 6.084,15 4,34% 
2027 140.106,35 42.031,91 5.979,62 4,27% 
2028 140.106,35 42.031,91 1.482,37 1,06% 

Sursa: Consiliul Judeţean Timiş / Judeţul Timiş 
 
Valoarea veniturilor proprii ale Judeţului Timiş au fost calculate ca medie aritmetică a veniturilor proprii 
înregistrate pe ultimii 3 ani anteriori anului pentru care se face raportarea şi au fost menţinute constante pe toată 
perioada de valabilitate a obligaţiunilor. Valorile anuale ale veniturilor proprii au fost calculate în conformitate 
cu Art. 5. alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri. 

După cum reiese din prezentarea gradului de îndatorare anual al Judeţului Timiş pentru perioada 2011 – 2028, 
Emitentul se încadrează în limita de 30% menţionată în Art. 63 alin (4) din Legea 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare 

Aprobări necesare emisiunii de Obligaţiuni 

Potrivit Legii Finanţelor Publice Locale, costurile serviciului datoriei publice locale aferente emisiunii de 
Obligaţiuni ale Judeţului Timiş, cu ocazia realizării prezentei emisiuni, nu reprezintă obligaţii sau răspunderi ale 
Guvernului şi va fi plătit din bugetul local al Emitentului, precum şi din sumele obţinute din împrumuturi 
contractate pentru refinanţarea datoriei publice locale. 

Articolul 2 din Norma şi procedurile privind autorizarea contractării sau garantării de finanţări rambursabile de 
către unităţile administrativ-teritoriale, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 9/2007 privind constituirea, 
componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, dispune că emisiunea de titluri de 
valoare realizată de către unităţile administrativ-teritoriale în vederea contractării datoriei publice locale se va 
face în conformitate cu legislaţia privind titlurile de valoare. Unităţile administrativ-teritoriale pot emite direct 
titluri de valoare sau prin intermediul unor agenţii sau instituţii specializate. Ordonatorul principal de credite al 
unităţii administrativ-teritoriale care contractează datorie publică locală trebuie să depună cererea de aprobare a 
împrumutului prin emisiune de titluri de valoare la secretariatul Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor 
Locale, din cadrul Ministerul Finanţelor Publice. Împrumutul contractat prin prezenta emisiune de Obligaţiuni a 
fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 68 din 02 august 2007 (Anexa nr. 2) şi avizat 
favorabil de Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale prin Hotărârea nr. 848 din 25.01.2008 (Anexa nr. 
3). 

Potrivit Ordonanţei de Urgenţă nr. 37/2008, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia autorizează 
finanţările rambursabile ce urmează să fie contractate de unităţile administrativ-teritoriale, precum şi tragerile 
ce pot fi efectuate din acestea şi în limita cărora se pot efectua plăţi, dacă sunt respectate limitele anuale privind 
deficitul bugetului general consolidat, stabilit prin Hotărâre de Guvern.  

Judeţul Timiş, în calitate de Emitent, prin reprezentantul său legal dl. Constantin OSTAFICIUC – Preşedinte, 
declară ca nu au apărut modificări semnificative ale situaţiei economico-financiare ale Emitentului faţă de 
informaţiile prezentate în prezentul Prospect de Oferta Publică şi nu există evenimente relevante pentru 
evaluarea solvabilităţii acestuia. 
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Diseminarea informaţiei 

Emitentul va face public contul de execuţie bugetară la închiderea fiecărui exerciţiu financiar anual. Acesta va fi 
pus la dispoziţia investitorilor la sediul Emitentului şi va fi transmis la CNVM şi BVB. 
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PREZENTAREA EMITENTULUI 

 
Date de identificare 

Emitent: Judeţul Timiş, cu sediul în Timişoara, Bld. Revoluţiei din 1989, nr 17, cod poştal 300034, judeţul 
Timiş, cod fiscal nr. 4358029, telefon 0256.406.300, fax 0256.406.306, reprezentat prin Preşedintele 
Consiliului Judeţean Timiş, dl. Constantin OSTAFICIUC. 

Informaţii generale 

Istoric 

Istoric, continuitatea vieţii pe aceste meleaguri este atestată încă din cele mai vechi timpuri, judeţul Timiş 
aparţinând Statului Dac (sec. II î.Ch.) si, ulterior, Imperiului Roman (sec. II – III d.Ch.). 

Regiunea istorică Banat, din care face parte şi judeţul Timiş, a cunoscut un fenomen de feudalizare timpurie, in 
secolul al XI-lea, existând un voievodat românesc condus de Glad, cu capitala la Morisena (actuala localitate 
Cenad). 

Două secole mai târziu, este consemnată existenţa cetăţii „Castrum Timissiensis” - Timişoara. În anul 1552, 
Banatul este cucerit de oştile otomane şi rămâne timp de 164 de ani sub stăpânire turcească, respectiv până în 
anul 1716, când Timişoara este eliberată de armata imperială austriacă. 

După cucerirea Timişoarei de către trupele austriece, Banatul devine domeniu al Coroanei Habsburgice, avînd 
loc colonizări masive cu populaţie de origine germanică, ceea ce modifică profilul etnic al regiunii şi imprimă o 
nouă dinamică a dezvoltării economice. 

Secolul al XVIII-lea este perioada marilor transformări, materializate în vaste lucrări de construcţii, ceea ce face 
ca judeţul Timiş să se integreze zonei de civilizaţie a Europei Centrale. 

După primul război mondial şi unirea cu Regatul României (1918), a urmat o perioadă prosperă în care s-au 
înfiinţat primele instituţii de învăţământ superior şi au crescut numărul instituţiilor culturale. Această evoluţie 
pozitivă a fost însă întreruptă de cel de-al doilea razboi mondial. 

Judeţul Timiş este reînfiinţat în anul 1968, în structura şi pe teritoriul pe care-l ocupă şi în prezent. 

Date geografice 

Poziţionarea spaţială: Judeţul Timiş este situat în vestul ţării şi se învecinează la vest cu Serbia şi Muntenegru 
şi cu Ungaria, la est cu judeţul Hunedoara, la sud-est cu judeţul Caraş - Severin, iar la nord cu judeţul Arad. 

Judetul Timiş face parte din Regiunea de Dezvoltare Vest compusă din judeţele Arad, Caraş-Severin, 
Hunedoara, Timis. Situată la confluenţa unor importante drumuri europene, unde civilizaţia vestului 
interacţionează cu cea estică, Regiunea Vest - România se învecinează cu Ungaria şi Serbia şi face parte din 
Euroregiunea Dunăre - Criş - Mureş - Tisa (DKMT), care implică Regiunea Vest, patru comitate din Ungaria şi 
regiunea autonomă Voivodina din Serbia. Euroregiunea a fost înfiinţată în 1997 pe baza unui protocol de 
colaborare semnat de către reprezentanţii autorităţilor locale din cadrul regiunilor componente. 

Timişoara, reşedinţa judeţului, se află situată la o distanţă medie de aproximativ 550 km faţă de capitala 
României – Bucureşti şi cca. 170 km şi 300 km faţă de Belgrad şi Budapesta, capitalele celor două ţări 
învecinate Serbia şi Muntenegru şi respectiv Ungaria. 

Harta judeţului Timiş este prezentată mai jos: 
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Suprafaţa: Cu o suprafaţă totală de 869.665 ha judeţul Timiş deţine 3,65% din teritoriul României, ocupând — 
ca întindere — locul I pe ţară. 

Din suprafaţa totală, suprafaţa agricolă este de 702.170 ha (sau 80,7% din suprafaţa totală), din care 532.860 ha 
arabil, 126.152 ha păşuni naturale, 29.503 ha fâneţe naturale, 4.314 ha vii şi 9.341 ha livezi. 

Suprafaţa neagricolă este de 167.495 ha (19,3 %) din care 109.126 ha păduri, 15.711 ha ape, 18.685 ha drumuri 
şi căi ferate, 20.635 ha curţi şi construcţii şi 3.338 ha teren neproductiv. 

Relieful: Relieful se caracterizează prin predominarea câmpiei, care acoperă partea vestică (câmpia joasă) şi 
centrală (câmpia înaltă) a judeţului, iar în estul judeţului se desfăşoară dealurile premontane ale Pogănişului şi 
partea sudică a Podişului Lipovei. Teritoriul judeţului este străbătut de la est la sud-vest de râurile Bega şi 
Timiş, cu afluenţii săi Timişana, Pogăniş şi Bârzava, iar în nord îşi urmează cursul de la est spre vest, Aranca, 
vechiul braţ al Mureşului. 

Clima: Clima este continental moderată, cu uşoare influenţe mediteraneene. Temperatura medie anuală 
oscilează între -2°C şi 21°C. 

Resurse naturale: Resurse naturale (în subsol) cuprind zăcăminte de lignit (Sinersig), bazalt (Lucareţ-
Sanoviţa), mangan (Pietroasa), argilă (Biled, Cărpiniş, Jimbolia, Lugoj, Sânnicolau Mare), ţiţei şi gaze (în zona 
de vest a judeţului), nisip (Şag), nisip pentru sticlă (Groşi - Făget, Tomeşti şi Gladna). Izvoare de ape minerale 
şi ape geotermale sunt la Timişoara, Buziaş, Pişchia, Ivanda, Sacoşu Mare, Bogda, Calacea, Deta, Sânnicolau 
Mare, Jimbolia, Teremia Mare şi Lovrin. 

Solul judeţului Timiş oferă condiţii favorabile pentru cultura plantelor agricole, în principal a cerealelor şi a 
plantelor tehnice şi furajere şi pentru pomicultură şi viticultură. În partea nordvestică a judeţului sunt 
cernoziomuri, cernoziomuri levigate şi cernoziomuri de fâneţe, iar în zona deluroasă se succed de la vest spre 
est diferite tipuri de soluri silvestre, între care predomină cele brune, iar cele brune-închise şi brune-roşcate 
ocupă suprafeţe mai mici în partea vestică. 

Pădurile sunt puţine fiind situate în partea estică (păduri de brad, molid şi fag). În celelalte părţi ale judeţului se 
întâlnesc mici păduri de stejar, cer, gârniţă, iar în lunci — plopi şi sălcii. 

Date demografice 

Populaţia judeţului Timiş număra la ultimul recensamânt (din 2002) 677.744 locuitori. Din punct de vedere 
etnic, conform datelor de la recensământul populaţiei din anul 2002, populaţia judeţului Timiş avea următoarea 
structură: 83,26% români, 7,59% maghiari, 2,38% rromi, 2,08% germani, 1,95% sârbi, 1,07% ucraineni, 0,82% 
bulgari şi 0,85% alte etnii. 

Structura populaţiei judeţului Timiş din punctul de vedere al apartenenţei religioase (conform datelor de la 
recensământul din 2002) se prezintă astfel: 78,9% din populaţie este ortodoxă, 10,6% romano-catolică, 4,2% 
penticostală, 1,9% reformată, 1,5% baptistă, 1,3% greco-catolică, 0,3% adventistă, 1,3% alte religii şi atei.  

Sursa: www.cjtimis.ro, Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a judeţului Timiş pentru perioada 2009 – 
2015 
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La 1 iulie 2008, conform datelor publicate pe site-ul Institutului Naţional de Statistică (www.insse.ro), judeţul 
Timiş număra 674.533 locuitori din care: 

 48% sunt de sex masculin şi 52% sunt de sex feminin; 

 în mediul urban trăiesc 62,6% din locuitori, în timp ce în mediul rural se înregistrează 37,4% din 
numărul de locuitori. 

La sfârşitul anului 2008, ponderea angajaţilor în diferite activităţi economice în total angajaţi din economia 
judeţului Timiş este următoarea: 

Agricultură,
vânătoare şi
silvicultură

Pescuit şi 
piscicultură

Industrie Construcţii Comerţ Hoteluri şi
restaurante

Transport,
depozitare
şi comunicaţii

Intermedieri
financiare

Tranzacţii
imobiliare şi
alte servicii

Administraţie
publică şi
apărare

Învăţământ Sănătate  şi
asistenţă
socială

Alte
activităţi

 
                     

Ponderea cea mai mare o are domeniul industrial cu 27,51% angajaţi din total angajaţi, urmată de agricultură, 
vânătoare şi silvicultură cu 21,71% şi de comerţ cu 14,03%. 

La 31 decembrie 2008, exista un număr de 5.568 şomeri in judeţul Timiş, conform datelor Direcţiei Regionale 
de Statistică Timiş, din care 2.502 bărbaţi şi 3.066 femei. 

Economia judeţului Timiş 

Industria judeţului Timiş este puternică şi diversificată fiind susţinută de tradiţie, localizarea vestică a judeţului 
precum şi forţa de muncă înalt calificată, atuuri care sunt confirmate de prezenţa numeroasă a investitorilor, 
autohtoni şi străini. 

Potrivit Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timisoara avea in anul 2010 investitori straini din 80 de 
tari, jumatate fiind din Italia si Germania.  

Avand 10 capitale europene in apropiere, pe o raza de 500 de kilometri, cu infrastructura de transport buna si 
forta de munca educata si avantajoasa din punct de vedere financiar, orasul a a atras multinationale de renume, 
care au construit fabrici in jurul orasului, inclusiv Continental, Flextronics, Siemens, Nestle, Danone si 
Smithfield.  

Investiţiile străine din Timiş au depăşit 2 miliarde euro, această valoare situând judeţul pe locul doi în ţară, după 
Bucureşti (date valabile la 1 ianuarie 2008 - sursa ITM). 

Ponderea cifrei de afaceri a unităţilor active la nivelul anului 2008 în total indicator la nivelul judeţului Timiş se 
prezintă astfel: 

Sursa: www.insse.ro, Anuarul statistic 2009
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30,60%

1,81%
13,20%36,79%

0,83%
1,03%

1,08%

7,88%
6,36%

0,38% 0,05%

Industrie extractivă

Industrie prelucrătoare

Energie electrică şi termică, gaze şi apă

Construcţii

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi întreţinerea autovehiculelor şi motocicletelor şi a
bunurilor personale şi casnice
Hoteluri şi restaurante

Transport, depozitare şi comunicaţii

Tranzacţii imobiliare, închirieri şi servicii prestate în principal întreprinderilor

 
                                    

Comerţul 

Judeţul Timiş reprezintă un pol comercial al României în contextul proximităţii geografice a porţii vestice de 
intrare în ţară a mărfurilor comerciale. Numărul şi densitatea societăţilor comerciale de profil, suprafaţa afectată 
comerţului şi diversitatea produselor desfăcute asigură desfăşurarea unui comerţ civilizat şi competitiv atât 
pentru locuitorii judeţului cât şi pentru persoanele aflate în tranzit.  

In primele 8 luni ale anului 2010 judeţul Timiş s-a situat pe locul trei pe tara in ceea ce priveşte exporturile. 
Astfel s-a realizat 8,24 % din totalul exporturilor romaneşti si 6,15% din totalul importurilor, in timp ce 
Regiune Vest a participat cu 14,28% la exporturi si respectiv cu 10,56% la importuri. 

In cadrul Regiunii Vest, ponderea fiecarui judet la export este urmatoarea: Timis – 57,70%, Arad – 31,07%, 
Hunedoara – 8,58% si Caras Severin – 2,66% ordinea pastrandu-se si in privinta importurilor cu urmatoarele 
ponderi: Timis 58,26%; 32,09% Arad, apoi Hunedoara cu 7,82% si respectiv Caras Severin cu 1,82%. 

Marfurile care au avut trecere la export au fost cele cu un grad ridicat de prelucrare, cum sunt cablajele, 
tapiteriile si piesele componente pentru industia auto, aparatura electronica, detergenti, textile, incaltaminte si 
aparatura electronica. In schimb, Timisul a importat animale vii si produse alimentare, produse vegetale, uleiuri 
sau deseuri de hartie si carton.  

Cei mai importanţi parteneri în comerţul exterior ai judeţului sunt ţările Uniunii Europene, între care Italia, 
Germania, Austria,  Franta si Ungaria ocupă ponderea cea mai mare.    

Turismul 

Turismul în judeţul Timiş este reprezentat de un potenţial natural diversificat, etajat, de la culmile Munţilor 
Poiana Ruscăi până la Câmpia Timişului, de varietatea faunei şi florei. 

Servicii de turism de afaceri sunt oferite în principalele centre urbane ale judeţului şi în special în municipiul 
Timişoara. Turismul balnear şi de agrement se poate practica în oraşul staţiune Buziaş, în municipiul Timişoara, 
oraşul Deta, precum şi în localităţile Calacea, Teremia Mare şi Lovrin. 

Zonele cu un bogat fond cinegetic (Banloc, Bogda, Brestea, Cheveresu Mare, Dumbrava, Giroc, Hitias, 
Pădureni, Peciu Nou, Pischia, Remetea Mică, Silagiu), precum şi cele cu un fond piscicol diversificat (Bega - 
Luncani, Bega - Tomeşti - Româneşti, Bega - Poieni, Bega - Margina, Timiş - Cebza, Timiş - Costeiu) 
reprezintă un potenţial remarcabil, foarte apreciat de iubitorii vânătorii şi pescuitului sportiv. 

Sursa: www.timis.insse.ro
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Potenţialul agroturistic ridicat din zona rurală determină organizarea şi crearea ofertelor de pensiune şi produse 
turistice adecvate. În special în raza comunelor Margina, Curtea, Pietroasa şi Tomeşti unde păstrarea tradiţiilor 
specifice şi aşezarea în zona premontană şi montană sunt factori ce favorizează dezvoltarea turismului rural şi 
tradiţional. 

Judeţul Timiş adăposteşte câteva rezervaţii naturale cu un mare număr de specii de plante şi animale rare. În 
perimetrul localităţii Satchinez se găseste o importantă rezervaţie ornitologică, iar la Rădmăneşti se afla o 
rezervaţie paleontologică. La Bazos se află un frumos parc dendrologic, care conţine o mare varietate de specii 
arboricole, asemeni Parcului Botanic din Timişoara. Deosebit de valoroase sunt Peştera Româneşti în care 
vestite orchestre simfonice susţin anual concerte, Peştera Pietroasa, Vulcanul noroios de tip "grifon" de la 
Forocici, Vulcanul stins Dealul Roşu, Conul Vulcanic Sumig. 

La 31 iulie 2008, judeţul Timiş deţinea, conform datelor publicate pe site-ul Direcţiei Regionale de Statistică 
Timiş, un număr total de 104 unităţi de primire turistică cu funcţiuni de cazare, din care 48 hoteluri şi moteluri 
şi un număr de 32 de pensiunituristice urbane. 

Structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare, la 31 iulie 2008 se prezintă astfel: 

1

48

111
4

32

4 3

Campinguri şi unităţi tip căsută Hoteluri şi moteluri Hanuri turistice
Vile turistice şi bungalouri Tabere de elevi şi preşcolari Pensiuni turistice urbane
Pensiuni turistice rurale Hoteluri pentru tineret

 
 

Cele mai importante firme care reprezintă acest domeniu în judeţ sunt: Unita Turism Holding SA, Bega Turism 
SA, Chicago-B SRL, Continental SRL din Timişoara, Inegalabil Agro SRL din Săcălaz, Societatea Comercială 
de Tratament Balnear Buziaş din oraşul Buziaş, etc. 

Infrastructura judeţului Timiş 

 - Infrastructura de transport 

Judeţul Timiş este traversat de coridorul Pan-European IV: Berlin / Nurnberg – Praga -Budapesta – Constanţa –
Istanbul – Salonic. 

a) Reţeaua de căi ferate 

La sfârşitul anului 2008, judeţul Timiş avea o reţea de căi ferate în lungime de 795 km, şi o densitate a căilor 
ferate de 91,4 km pe 1000 km2 (sursa: www.timis.insse.ro). În cea ce priveşte densitatea liniilor, judeţul Timiş 
se află pe locul 2 în România. 

Judeţul este străbătut de două linii internaţionale de cale ferată: 

 Bucureşti - Craiova - Timişoara - Jimbolia (electrificată până la Timişoara), cu continuare în Serbia-
Muntenegru. 

 Timişoara - Stamora-Moraviţa, cu continuare în Serbia-Muntenegru.  

La graniţa cu Serbia există două treceri de frontieră, pe cale ferată, în localităţile Moraviţa şi Jimbolia. 

Sursa: www.timis.insse.ro 
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b) Reţeaua de căi rutiere 

La sfârşitul anului 2010, judeţul Timiş are cea mai întinsă reţea de drumuri din România. Reţeaua totală de 
drumuri publice este de 2911 km din care 544 km sunt drumuri naţionale şi 2367 km drumuri judeţene şi 
comunale (sursa: www.timis.insse.ro). 

Trei drumuri europene traversează judeţul: 

 E 70 - intră în ţară dinspre Serbia (Moraviţa) şi face legătura, prin Timişoara, cu nordul ţării şi cu capitala 
Bucureşti; 

 E 671 - trece dinspre nordul ţării prin Arad şi Timişoara, asigurând astfel o bună legătură între cele două 
centre judeţene; 

 E 673 - face legătura, prin Făget, între estul ţării şi Banat, respectiv Lugoj, scurtând legătura între Deva şi 
Timişoara. 

Pe teritoriul judeţului sunt trei puncte vamale: Stamora-Moraviţa (60 km) şi Jimbolia (43 km) cu Serbia, Cenad 
(72 km) cu Ungaria. 

Distanţa până la capitalele europene: Belgrad (170 km), Budapesta (280 km), Viena (520 km), Bucureşti (550 
km), Zagreb (551 km), Praga (851 km). 

In anul 2010 s-a deschis centura ocolitoare de nord a Timisoarei pe segmentul dintre Calea Aradului si Calea 
Lugojului. Cel de-al doilea tronson al centurii Timişoarei, prin zona de sud a oraşului are termen de finalizare 
anul 2013. 

In anul 2011 se va finaliza autostrada Arad - Timişoara şi va începe construcţia autostrăzii Timişoara – Sibiu .  

c) Transporturile aeriene 

Aeroportul Internaţional Timişoara, al doilea ca mărime din România, colaborează constant cu mai multe 
companii aeriene (Tarom, Austrian Airlines, JAT, ş.a.), facilitând legături rapide, pentru pasageri şi marfă, cu 
Bucureşti, Frankfurt, Düsseldorf, Stuttgart, Verona, Viena, New York, etc. El este amplasat într-o zonă a ţării 
dezvoltată economic, fiind de importanţă strategică naţională. Un element important îl constituie prezenţa şi 
dezvoltarea în incinta aeroportului internaţional a terminalului cargo pentru transport marfă. 

d) Căile navale 

Principalele cursuri de apă cu potenţial navigabil din judeţul Timiş sunt: 

 Mureşul - parcurge teritoriul judeţelor Timiş şi Arad, trece în Ungaria şi asigură legătura cu Dunărea. 
Nu este amenajat pentru navigaţie. 

 Canalul Bega – se află pe teritoriul judeţului Timiş, trecând apoi în Serbia; navigabil în trecut, este în 
prezent neamenajat pentru transportul de mărfuri. 

Cele mai importante firme care activează în acest domeniu în judeţ sunt: Dunca Expediţii SA, RATT, All Cargo 
Express SRL din Timişoara, FM România SRL din Giroc, MAT-HORST SRL din comuna Moşniţa Nouă, etc. 

 - Infrastructura de învăţământ 

În judeţul Timiş, învăţământul superior a cunoscut o puternică dezvoltare, atât în cadrul celor 4 universităţi de 
stat (Universitatea Politehnică, Universitatea de Vest, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” şi 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului), cât şi în cadrul unor universităţi private 
autorizate sau acreditate din Timişoara, respectiv Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir", Universitatea 
Tibiscus, Universitatea "Ioan Slavici", Universitatea „Mihai Eminescu” şi Universitatea Europeană Drăgan din 
Lugoj. 

Datorită caracterului multietnic al populaţiei din judeţ, o caracteristică a învăţământului o constituie existenţa a 
multor şcoli primare şi secundare care au ca limbă de predare limba minorităţilor etnice (limba maghiară, 
germană, sârbă, slovacă, etc) sau o limbă de circulaţie internaţională. De asemenea, există şi licee unde se 
utilizează limba minorităţilor etnice (limba maghiară, germană, sârbă) sau o limbă de circulaţie internaţională. 

Populaţia şcolară, pe niveluri de educaţie (inclusiv învăţământul particular) în perioada 2006 – 2009 se prezintă 
astfel: 
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 - Infrastructura sanitară 

Sănătatea este asigurată în judeţul Timiş printr-o reţea alcătuită din unităţi care activează atât în sistem public 
cât şi privat.  

Conform datelor Direcţiei Regionale de Statistică Timiş, principalele unităţi sanitare cu proprietate majoritară 
de stat sunt următoarele:        Tabel nr . 9 

2006 16 1 5 2 16 21
2007 16 1 5 2 16 20
2008 16 1 6 2 16 22

Dispensare 
medicale Creşe

Centre de 
sănătate

Farmacii (inclusiv puncte 
farmaceutice)Anii Spitale Policlinici

 
Sursa: www.timis.insse.ro 

Totodată, numărul de unităţi sanitare, cu proprietate privată se prezintă astfel:    Tabel nr. 10 

Sursa: www.timis.insse.ro 

 - Infrastructura în domeniul cercetării 

În judeţul Timiş funcţionează 15 unităţi de cercetare. În cadrul universităţilor există centre de cercetare 
acreditate de C.N.C.S.I.S. (Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior) care însă nu au 
personalitate juridică. 

Unităţile din judeţul Timiş care desfăşoară activităţi de cercetare sunt cuprinse în tabelul de mai jos.  

            Tabel nr. 11 

Institute Naţionale Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale - ISIM 
Timişoara 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie şi Materie Condensată 
- INCEMC Timişoara 

Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor 
Filiala Timişoara 

Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Ecologie 

Industrială - INCOECOIND Filiala Timişoara 

Alte institute şi Institutul de Chimie Timişoara 

Sursa: www.timis.insse.ro

Anii Policlinici Cabinete 
medicale de 

familie

Cabinete 
medicale 

de 
medicină 
generală

Cabinete 
medicale de 
specialitate

Cabinete 
stomatologice

Laboratoare 
medicale

Laboratoare de 
tehnică 
dentară

Farmacii, 
inclusiv puncte 
farmaceutice

Depozite 
farmaceutice

2006 6 218 - 316 437 17 92 174 31
2007 - 259 52 512 505 21 100 332 33
2008 - 265 54 533 516 35 105 334 33
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unităţi de cercetare Institutul de Boli Cadiovasculare Timişoara 

Institutul de Sănătate Publică “Prof. Dr. Leonida Georgescu” Timişoara 

Staţiunea de Cercetări Agricole Lovrin 

Organizaţii 
neguvernamentale 
ale cercetării 

Asociaţia pentru Cercetare Multidisciplinară din Zona de Vest a României - ACM-V 
Timişoara 

Asociaţia de Sudură din România - ASR Timişoara 

Asociaţia de Robotică din România - Timişoara 

Universităţi Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului - USAMVB 
Timişoara 

Universitatea de Vest Timişoara 

Universitatea Politehnica Timişoara 

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara 

 

Relaţii de cooperare transfrontaliere 

Judeţul Timiş face parte din Euroregiunea DKMT – Dunăre-Mureş-Cris-Tisa. Scopul cooperării regionale 
constă în lărgirea relaţiilor dintre autorităţile locale, promovarea contactelor economice, culturale, ştiinţifice şi 
sportive dintre persoanele juridice şi fizice din judeţele şi provinciile membre, precum şi colaborarea pentru 
integrarea în procesele moderne din Europa. 

Judeţul Timiş are protocoale de colaborare cu majoritatea ţărilor din Uniunea Europeană de exemplu Germania, 
Austria, Franţa , Italia, Ungaria , Serbia, etc. 

De asemenea CJT are cooperări punctuale pe proiecte cu diferite regiuni din Spania, Suedia, Grecia, etc.  

Strategia de dezvoltare a zonei Timiş 

Judeţul Timiş a aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 52 din 26.05.2009 Strategia de 
Dezvoltare Economico-Socială a judeţului Timiş pentru perioada 2009 – 2015, care se găseşte pentru consultare 
pe site-ul www.cjtimis.ro. 

De asemenea, Consiliul Judeţean Timiş a aprobat prin Hotărârea nr. 79/04.08.2009 „Planul de Amenajare a 
Teritoriului Zonal – (PATZ) – Aeroport Internaţional “Traian Vuia” – Autostrada –DN 6 care poate fi consultat 
tot pe site-ul www.cjtimis.ro. 

Dintre iniţiativele şi exemplele locale de succes în constituirea formulelor de cooperare parteneriale menţionăm 
următoarele proiecte, care-şi menţin încă deschisă oferta de lărgire a cooperarii existente: 

• Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de 
intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor 
calificat, în Regiunea 5 Vest; 

• Low Energy Europe - EIE 07/202 - ILETE; 

• RENREN – Reţea Regională de Promovare a Energiilor din Surse Regenerabile; 

• Corp anexă la Consiliul Judeţean Timiş; 

• Reabilitarea şi revitalizarea fortificaţiei cetăţii Timişoara, Bastionul Terezia; 

• Centrul regional şi transfrontalier de prevenire şi intervenţie în caz de inundaţii; 

• Consolidare, restaurare, reamenajare Muzeul de Artă în Palatul Baroc; 

• Pavilion administrativ şi expoziţional pentru expoziţie permanentă de etnografie la Muzeul Satului 
Bănăţean; 

• Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara; 
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• Reabilitarea D.J. 691 între localităţile Timişoara - Pişchia - Maşloc - limita judeţului Arad; 

• Protejarea mediului în zona lacului Surduc-Reabilitarea infrastructurii rurale şi introducerea lacului 
Surduc în circuitul turistic internaţional; 

• Alinierea activităţii Judeţului Timiş la standardele Uniunii Europene prin elaborarea şi implementarea 
Sistemului de Management al Calităţii în cadrul Consiliului Judeţean Timiş şi certificare ISO a calităţii 
serviciilor; 

• Strategia Sectorială pentru Dezvoltarea Informatizării Administraţiilor Publice Locale din judeţul Timiş 
(2007-2013); 

• Initiative for low energy training in Europe - ILETE ; 

• Realizarea Studiului de fezabilitate pentru - Amenajare punct de trecere frontieră Foeni - Jasa Tomici 
pentru trafic permanent, promovarea schimburilor economice şi sociale, creşterea competitivităţii 
generale a economiei şi îmbunătăţirea standardului de viaţă al populaţiei din regiune; 

• Fermă horticolă şi structură pedagogică Găvojdia; 

• Studiu de fezabilitate şi proiect tehnic pentru - Amenajare acces rutier la rampă pod peste Mureş la 
Cenad, România, L = 1,2 km; 

• Centru de Incubare a Afacerilor, Coordonare, Calificare şi Perfecţionare Profesională Timiş; 

• Timis County Agency for Energy Management – Agenţie de Management a Energiei în judeţul Timiş; 

• Studiul potenţialului de energie din surse regenerabile la nivelul judeţului Timiş; 

• Studiu de fezabilitate pentru valorificarea potenţialului turistic transfrontalier, incluzând piste de 
cicloturism de-a lungul râului Bega, în aval de Timişoara; 

• Studiu de fezabilitate – Pista de cicloturism în zona cooperării transfrontaliere România - Ungaria; 

• Reabilitare Drum Judeţean DJ 592, Buziaş – Lugoj, km 25+000 – 54-200, L = 29,2 km; 

• Reabilitare drum judeţean dj 682 limita judeţ Arad – Periam – Saravale – Sânnicolau Mare, L = 24 km; 

• Centura Nord – Vest de ocolire a oraşului Buziaş, L = 4,3 km; 

• Realizarea Studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic pentru Parc industrial Triplex Confinium; 

• Realizarea Studiului de fezabilitate pentru Parc Industrial Triplex Confinium. 

Administraţia Publică Locală 

Organizarea administrativă a teritoriului României 

Teritoriul României este organizat din punct de vedere administrativ în comune, oraşe şi judeţe. Autorităţile 
administraţiei publice locale sunt consiliul judeţean, consiliul local, primarul. La nivelul fiecărei comune şi oraş 
funcţionează un consiliu local şi un primar ca autorităţi administrative autonome, în timp ce la nivel de judeţ 
funcţionează un consiliu judeţean ca autoritate a administraţiei publice pentru coordonarea activităţii consiliilor 
locale în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean. Membrii consiliului local, ai consiliului 
judeţean şi primarul sunt aleşi prin vot direct, universal, egal, secret şi liber exprimat.  

Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice locale din comune şi oraşe şi autorităţile administraţiei 
publice de la nivel judeţean se bazează pe principiile autonomiei, legalităţii, responsabilităţii, cooperării şi 
solidarităţii în rezolvarea problemelor întregului judeţ. În relaţiile dintre autorităţile administraţiei publice locale 
şi consiliul judeţean, pe de o parte, precum şi dintre consiliul local şi primar, pe de altă parte, nu există raporturi 
de subordonare. Autorităţile administraţiei publice centrale nu pot stabili sau impune niciun fel de 
responsabilităţi autorităţilor administraţiei publice locale în procesul de descentralizare a unor servicii publice 
ori al creării de noi servicii publice, fără asigurarea mijloacelor financiare corespunzătoare pentru realizarea 
respectivelor responsabilităţi. 
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Consiliile locale şi consiliile judeţene pot hotărî asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele şi în 
interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, la înfiinţarea, funcţionarea şi dezvoltarea unor organisme 
prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes public local ori judeţean, după caz, în condiţiile 
legii. 

Regimul juridic al administraţiei publice locale 

Potrivit Constituţiei şi Legii Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, astfel cum a fost republicată şi 
modificată ulterior, administraţia publică se întemeiază pe principiile descentralizării, autonomiei locale şi 
deconcentrării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al 
consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit. Autonomia locală este numai 
administrativă şi financiară şi priveşte organizarea, funcţionarea, competenţele şi atribuţiile, precum şi 
gestionarea resurselor care, potrivit legii aparţin comunei, oraşului, municipiului sau judeţului, după caz. 
Autorităţile administraţiei publice locale exercită, in condiţiile legii, competenţe exclusive, competenţe partajate 
şi competenţe delegate. 

Autorităţile administraţiei publice locale sunt consiliul local ca autoritate deliberativă şi primarul ca autoritate 
executivă. Consiliul local şi primarul se aleg prin prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat pentru 
un mandat de 4 ani. 

Informaţii referitoare la structura administrativă a Emitentului 

a) Organele administraţiei publice locale  

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

Autoritatea executivă 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş este dl. Constantin Ostaficiuc, candidat din partea Partidului 
Democrat – Liberal (PD-L) din România, s-a născut la data de 12 septembrie 1954, in Braşov. A urmat 
cursurile Facultăţii de Automatică şi Calculatoare – Universitatea Tehnică Timişoara. 

 Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Timiş sunt: dl. Liviu Borha (60 ani), candidat din partea Partidului 
Naţional Liberal, absolvent al Facultăţii de Construcţii - Universitatea Tehnică Timişoara şi al Facultăţii de 
Ştiinţe Economice – Universitatea de Vest Timişoaraşi dl. Adam Crăciunescu (56 ani), candidat din partea 
Partidului Social Democrat (PSD), absolvent al Facultăţii de Silvicultură şi Exploatare Forestieră Braşov. 

Autoritatea deliberativă este reprezentată de Consiliul Judeţean Timiş. 

b) Modalitatea de adoptare a deciziilor 

Condiţiile pentru valabilitatea deliberărilor Consiliului Judeţean şi modul de exercitare a dreptului de vot sunt 
stabilite de Legea 215/2001 a administraţiei publice locale republicată. 

c) Componenţa organelor administraţiei publice locale şi competenţa profesională a membrilor 
Consiliului Local 

Consiliul Judeţean Timiş este compus din 34 de consilieri judeţeni. Numărul acestora este stabilit prin ordinul 
prefectului în funcţie de numărul de locuitori ai judeţului. Consilierii judeţeni sunt aleşi pentru un mandat de 4 
ani, de către locuitorii judeţului Timiş, prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. Consiliul 
Judeţean Timiş se completează cu Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, dl. Constantin Ostaficiuc, care are 
drept de vot şi conduce şedinţele acestuia (pentru mai multe detalii privind Preşedintele Consiliului Judeţean, a 
se vedea secţiunea „Preşedintele Consiliului Judeţean. Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean” din prezentul 
Prospect).  

Consiliul Judeţean Timiş (inclusiv Preşedintele şi Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean) are următoarea 
componenţă stabilită în urma alegerilor din 2008: 
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Tabel nr. 12 

Nr. 
Crt. 

Numele şi 
prenumele 

Locul şi data        
naşterii 

Ocupaţia / Locul de  
muncă 

Profesia Funcţia deţinută în cadrul 
Consiliului Judeţean 

 

Grupare
politică

1. Ostaficiuc Constantin Braşov, jud. Braşov 
12.09.1954 

Preşedinte – Consiliul 
Judeţean Timiş 

Inginer Preşedinte PD-L 

2. 
Borha Liviu Bochia, comuna 

Beliu, jud. Arad 
03.11.1950 

Vicepreşedinte –
Consiliul Judeţean Timiş

Inginer 
constructor, 
economist 

Vicepreşedinte PNL 

3. Crăciunescu Adam Vaideeni, jud. Vâlcea 
24.07.1954 

Vicepreşedinte –
Consiliul Judeţean Timiş

Inginer silvic Vicepreşedinte PSD 

4. 
Răvăşilă Florin Biled, jud. Timiş 

23.11.1970 
Director General - SC 
Private Development -
Ecology SA 

Economist Membru al Comisiei pentru 
Relaţii şi Cooperare Internă şi 
Externă 

PD-L 

5. 

Stancu Traian Râmnicu Vâlcea, jud. 
Vâlcea 
02.08.1955 

Inspector Tehnic Auto - 
SC Avostest SRL 
Timişoara 

Tehnician 
aviaţie 

Membru al Comisiei pentru 
Urbanism, Amenajarea 
Teritoriului, Lucrări Publice 
şi Protecţia Mediului 

PD-L 

6. 

Cutu Dorin-Pompiliu  Timişoara, jud. Timiş 
10.09.1970 

Director General Grup –
AS 
Director Zonal Atalassib
Director Carpatica 
Asigurări 

Inginer 
informatician

Membru al Comisiei pentru 
Urbanism, Amenajarea 
Teritoriului, Lucrări Publice 
şi Protecţia Mediului 

PD-L 

7. Moza Ovidiu Samuil Oradea, jud. Bihor 
29.04.1980 

Director Executiv - SC 
Technova Invest SRL 

Jurist Membru al Comisiei pentru 
Administraţie Publică Locală

PD-L 

8. 

Crişan Lelica Măureni, jud. Caraş-
Severin 
20.01.1962 

Director Executiv -
Oficiul Teritorial pentru 
Întreprinderi Mici şi 
Mijlocii şi Cooperaţiei 
(OTIMNC) Timişoara 

Economist Membră a Comisiei 
Economice 

PD-L 

9. Preuncă Daniel Cugir, jud. Alba 
12.10.1967 

Director General - SC 
Helicón Banat SA 

Inginer 
chimist 

Membru al Comisiei 
Economice 

PD-L 

10. 
Bitea Nicolae Timişoara, jud. Timiş 

09.04.1982 
Consilier - OTIMNC Inginer 

chimist 
Secretar al Comisiei pentru 
Relaţii şi Cooperare Internă şi 
Externă 

PD-L 

11. 
Bojin Mihai Ostrov, jud. 

Hunedoara 
25.06.1959 

Administrator - Bocanii Inginer Membru al Comisiei pentru 
Cultură, Învăţământ, Tineret 
şi Sport 

PD-L 

12. 
Gaita Oana Dana Reşiţa, jud. Caraş-

Severin 
12.05.1978 

Manager - Giga Media 
SRL 

Inginer Membră a Comisiei pentru 
Relaţii şi Cooperare Internă şi 
Externă 

PD-L 

13. 
Cândea Dorin Iosif Târnăveni, jud. 

Mureş, 
21.02.1971 

General Manager - SC 
CDOIL SRL 

Economist, 
jurist 

Preşedintele Comisiei pentru 
Relaţii şi Cooperare Internă şi 
Externă 

PD-L 

14. 

Nodiţi Gheorghe Timişoara, jud. Timiş 
08.10.1954 

Director - Spitalul Clinic 
de Urgenţă Judeţean 

Medic 
primar, 
chirurgie 
plastică şi 
reconstrucţie 

Membru al Comisiei pentru 
Sănătate şi Protecţie Socială 

PD-L 

15. 
Munteanu Sorin Arad, jud. Arad 

17.07.1966 
Director - SC Tratamente 
Balneare SA Buziaş 

Inginer 
mecanic, 
economist 

Preşedintele  Comisiei pentru 
Cultură, Învăţământ, Tineret 
şi Sport 

PD-L 

16. 
Eftimie Mariana Turnu Ruieni, jud. 

Caraş-Severin 
13.04.1958 

Inspector General  -
Inspectoratul Şcolar 
Judeţean timiş 

Inginer Membră a Comisiei pentru 
Cultură, Învăţământ, Tineret 
şi Sport 

PD-L 

17. 

Cojocaru Silvia Drobeta Turnu –
Severin, jud. 
Mehedinţi 
03.11.1951 

Director - Spitalul Clinic 
Municipal Timişoara 

Medic primar 
Anatomopato
log 
 

Membră a Comisiei pentru 
Sănătate şi Protecţie Socială 

PD-L 

18. Spătaru Elisabeta Ciudanoviţa, jud. Manager - SC Cabinet Medic primar Membră a Comisiei pentru PD-L 
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Nr. 
Crt. 

Numele şi 
prenumele 

Locul şi data        
naşterii 

Ocupaţia / Locul de  
muncă 

Profesia Funcţia deţinută în cadrul 
Consiliului Judeţean 

 

Grupare
politică

Caraş - Severin 
30.09.1955 

Medical Spătaru SRL medicina 
familiei 

Administraţie Publică Locală

19. 

Mihoc Marcel Beiuş, jud. Bihor 
28.05.1964 

Director General - SC 
Xanat SRL 

Inginer -
economist 

Preşedintele Comisiei pentru
Urbanism, Amenajarea 
Teritoriului, Lucrări Publice 
şi Protecţia Mediului 

PSD 

20. 
Bojin Titu Susani – Traian Vuia, 

jud. Timiş 
18.05.1953 

Director - A.N. Apele 
Române - Direcţia 
Apelor Banat 

Economist Membru al Comisiei 
Economice 

PSD 

21. Matei Viorel Calacea, jud. Timi 
09.08.1949 

Director - Exploataţia 
Agricolă Matei - Cenad  

Jurist Membru al Comisiei 
Economice 

PSD 

22. 

Szatmari Ioan Ştefan Balinţ, jud. Timiş 
23.06.1962 

Director General - SC 
Bega SA 

Lucrator 
comercial 

Membru al Comisiei pentru 
Urbanism, Amenajarea 
Teritoriului, Lucrări Publice 
şi Protecţia Mediului 

PSD 

23. Milutinovici Valentina 
Emilia 

Bencec, jud. Timiş 
02.07.1958 

Economist - SC Cipalser 
SA 

Economist Membra a Comisiei 
Economice 

PSD 

24. 

Băcanu Horea George Timişoara, jud. Timiş 
08.08.1971 

Director - O societate 
comercială 

Sociolog Membru al Comisiei pentru 
Urbanism, Amenajarea 
Teritoriului, Lucrări Publice 
şi Protecţia Mediului 

PSD 

25. 

Rotărescu Vasile Albina, jud. Timiş 
02.01.1953 

Lector Universitar, 
Doctor, Universitatea 
Ioan Slavici Timişoara, 
Manager General SC RO 
Alto Gradimento SRL 

Economist Membru al Comisiei pentru 
Sănătate şi Protecţie Socială 

PSD 

26. Tiuch Cătălin Timişoara, jud. Timiş,
01.11.1978 

Director - SC Cătălin şi 
Cătălina SRL 

Manager 
Politic 

Secretar al Comisiei pentru 
Sănătate şi Protecţie Socială 

PSD 

27. 

Negoiţă Adrian Valentin Timişoara, jud. Timiş 
31.07.1967 

Inspector de personal -
Uniunea Judeţeană Frăţia 
Timiş (CNSLR)  
SC Smitfield – Ferme SA

Jurist Membră a Comisiei pentru 
Cultură, Învăţământ, Tineret 
şi Sport 

PSD 

28. 
Suciu Matei Caransebeţ, jud. 

Caraş-Severin 
12.07.1968 

Asociat unic - SC Ferma 
Vegetal SRL 

Inginer 
mecanic 

Membru al Comisiei pentru 
Administraţie Publică Locală

PSD 

29. 

Coifan Viorel Gheorghe Timişoara, jud. Timiş 
12.12.1947 

Business Development
Manager – Public 
Administration - SC 
Siveco România SA 

Doctor 
inginer în 
calculatoarele 
electronice 

Preşedintele Comisiei pentru 
Administraţie Publică Locală

PNL-
Alianţa 
pentru 
Timiş 
(AT) 

30. 
Sasca Viorel Zoltan Sălard, jud. Bihor 

30.05.1949 
Cercetător ştiinţific 
principal II - Academia 
Română 

Inginer 
chimist 

Preşedintele Comisiei 
Economice 

PPCD 

31. 

Supuran Sorin Biled, jud. Timiş 
15.04.1969 

Consilier Parlamentul 
României - Camera 
Deputaţilor 

Inginer, 
economist 

Membru al Comisiei pentru 
Urbanism, Amenajarea 
Teritoriului, Lucrări Publice 
şi Protecţia Mediului 

PNL 

32. 

De Maio Lontin Nicolae Probeta Turnu 
Severin, jud. 
Mehedinţi 
06.03.1975 

Director Zonal -
Companie de Outdoor 

Jurnalist Secretarul Comisiei pentru 
Urbanism, Amenajarea 
Teritoriului, Lucrări Publice 
şi Protecţia Mediului 

PNL 

33. 

Hehn Dorin Olimpiu Timişoara, jud. Timiş 
16.01.1954 

Jurist - SC MI-Construct 
SRL Timişoara 

Inginer, jurist, 
expert 
probleme 
europene 

Secretarul Comisiei pentru 
Cultură, Învăţământ, Tineret 
şi Sport 

PNŢCD-
AT 

34. Bologa Gheorghe Lugoj, jud. Timiş 
21.09.1951 

Vicepresedinte SC 
Fructimex SA comercială

Economist Secretarul Comisiei 
Economice 

PNL 

35. Cârceie Marius Radu Timişoara, jud. Timiş Asociat coordonator -Avocat Secretarul Comisiei pentru PNŢCD 
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Nr. 
Crt. 

Numele şi 
prenumele 

Locul şi data        
naşterii 

Ocupaţia / Locul de  
muncă 

Profesia Funcţia deţinută în cadrul 
Consiliului Judeţean 

 

Grupare
politică

14.08.1977 Alfa / Quantum 
Consulting 

practician în 
insolvenţă, 
evaluator 

Administraţie Publică Locală

36. 

Sarmeş Dan Caraşova, jud. Caraş-
Severin 
30.03.1969 

Director Adjunct -
Oficiul Judeţean de Plăţi 
pentru Dezvoltare Rurală 
şi Pescuit 

Economist Preşedintele Comisiei pentru 
Sănătate şi Protecţie Socială 

PNL 

37. 

Costa Cosmin-Lăscuţ Baia-Mare, jud. 
Maramureş 
23,12,1973 

Director - SC 
Stantobanat Inox SRL 
Timişoara 

Economist, 
licenţiat 
ştiinţe politice

Membru al Comisiei pentru 
Relaţii şi Cooperare Internă şi 
Externă 

PNL 
Alianţa 
pentru 
Timiş 
(AT) 

Sursa: www.cjtimis.ro 

 

Modificări intervenite la nivelul comisiilor de specialitate de la alegerile din 2008 şi până în prezent 

 În structura Consiliului Judeţean Timiş  
o Au plecat 3 consilieri respectiv: Borza Dorel (PDL), Dugulescu Marius (PDL) şi 

Popovici Marius (PDL) 
o Au fost înlocuiţi de 3 consilieri, respectiv de: Răvăşilă Florin (PDL),  Eftimie Mariana 

(PDL), Costa Cosmin-Lăscuţ (Alianţa pentru Timiş) 
 

 În structura comisiilor de specialitate 
În componenţa comisiilor de specialitate de la alegerile din 2008 şi până în prezent, doamna Eftimie Mariana s-
a transferat de la Comisia pentru Relaţii şi Cooperare Internă şi Externă la Comisia pentru Cultură, Învăţământ, 
Tineret şi Sport şi a fost înlocuită de doamna Gaita Oana. 

 
Nici unul dintre membrii Consiliului Judeţean Timiş nu şi-a schimbat apartenenţa politică de la alegerile din 
2008 şi până în prezent. 

 
d) Modalitatea de alegere 

Atât primarul cât şi consilierii locali sunt aleşi la fiecare patru ani prin vot direct de către locuitorii 
Municipiului. Viceprimarii sunt aleşi prin vot secret de către consilierii locali din rândul acestora. Următoarele 
alegeri locale sunt programate pentru anul 2012. Vicepreşedinţii pot fi eliberaţi din funcţie, în aceleaşi condiţii, 
la propunerea a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor. Eliberarea din funcţie a vicepreşedinţilor 
consiliului judeţean nu se poate face în ultimele şase luni ale mandatului consiliului judeţean. 

e) Puterile şi atribuţiile organelor administraţiei publice locale 

Conform prevederilor art 102 ale Legii nr 215/2001, preşedintele consiliului judeţean reprezintă judeţul în 
relaţiile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele fizice şi juridice române şi străine, precum şi în justiţie. 
Preşedintele răspunde în faţa consiliului judeţean de buna funcţionare a administraţiei publice judeţene. 
Aparatul de specialitate al consiliului judeţean este subordonat preşedintelui acestuia. Funcţionarii din cadrul 
aparatului de specialitate al consiliului judeţean se bucură de stabilitate în funcţie, în condiţiile legii. 

În conformitate cu art 87 din Legea nr. 215/2001, consiliul judeţean este autoritatea administraţiei publice 
locale, constituită la nivel judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, 
în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean. Consiliul judeţean este compus din consilieri 
judeţeni, aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile legii. 

f) Organigrama Consiliului Judeţean Timiş 

Activitatea Consiliului Judeţean Timiş se desfăşoară, potrivit organigramei (Anexa nr. 1 la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Timiş nr. 78/12.08.2010 – prezentată în Anexa nr. 11 parte integrantă a prezentului 
Prospect). Potrivit acesteia, aparatul administrativ al judeţului Timiş este format din organisme aflate în 
subordinea Secretarului Judeţului Timiş şi organisme aflate în subordinea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean 
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(Direcţia Buget Finanţe, Direcţia Administrarea Patrimoniului, Arhitectul Şef, Direcţia Investiţii şi 
Managementul Proiectelor). Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean; Secretarul Judeţului Timiş; Direcţia 
Cooperare şi Informatică; Compartimentul Relaţii Externe; Serviciul Resurse, Organizare, Salarizare; Biroul 
Audit Public Intern şi Cabinetul Preşedintelui se află direct în subordinea Preşedintelui Consiliului Judeţean. În 
funcţia de Secretar al Judeţului Timiş, a fost numit prin ordin al prefectului, dl. Petrişor Nădăştean, născut la 
data de 15.11.1949, absolvent al Universităţii Bucureşti – Facultatea de Drept, 1975. 

Conform celor mai recente date furnizate de Emitent, aparatul administrativ este compus din: trei demnitari (1 
preşedinte şi 2 vicepresedinţi), 16 persoane cu funcţii de conducere şi 116 persoane cu funcţii de execuţie.  

g) Instituţii subordonate 

Instituţiile subordonate Judeţului Timiş/Consiliului Judeţean Timis sunt: Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Timiş, Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timiş, Direcţia pentru Administrarea 
Drumurilor şi Podurilor Judeţene Timiş, Direcţia de Prestări Servicii Timiş, Agenţia de Dezvoltare Economico-
Socială Timiş, Camera Agricolă a Judeţului Timiş, Muzeul Banatului Timişoara, Muzeul de Artă Timişoara, 
Muzeul Satului Bănăţean Timişoara, Teatrul pentru Copii şi Tineret Merlin Timişoara, Biblioteca Judeţeană 
Timiş şi Centrul de Cultură şi Artă a Judeţului Timiş. 

h) Participaţii 

Judeţul Timiş este acţionar sau asociat, după caz, cu o cotă de participare mai mare de 10% din capitalul social, 
în următoarele societăţi: 

Tabel nr. 13 

Nr. de 
înmatriculare 
la Registrul 
Comerţului 

Val. 
unei 

acţiuni/
părţi 

sociale 
(lei) 

Telefon 
Denumirea 

societăţii 
comerciale sau a 

societăţii-
companiei 

naţionale sau a 
organismului 
internaţional Cod fiscal 

Val. capital 
social 

subscris şi 
vărsat (lei) Nr. 

acţiuni/
Părţi 

sociale 
proprii 

Adresă 

Fax 

Principalul 
obiect de 
activitate 

Pondere 
în 

capital 
social 
(%) * 

J35/283/1991 10,00 

0256/224054  
/ 0256/224055 

 
 
 

SC DRUMCO SA 

2805058 

3.887.050,88 

388.705 

Calea 
Buziaşului nr. 

8, loc. 
Timişoara, 
jud. Timiş 

 0256/224054 

Lucrări de 
construcţii 

ale 
drumurilor 

şi 
autostrăzilor 

30% 

J35/641/1999 10,00 0356/499338 
SC INTER 
CENTER 

SERVICE SA 
TIMISOARA 

11982733 
5.034.000,00 

503.400 

Spl. Nicolae 
Titulescu nr. 

8, loc. 
Timişoara, 
jud. Timiş 

 
0356/422894 

Hoteluri şi 
alte facilităţi 

de cazare 
similare 

45,62% 

J35/415/1999 

 2,50 0256/493136 SC AVIATIA 
UTILITARA SA 

TIMISOARA 11772022 

1.598.112,50 

639.245 

Calea 
Torantalului 
km. 3, loc. 
Timişoara, 
jud. Timiş 0256/493136 

Transporturi 
aeriene de 

marfă 
100% 

SC APCAN SA 
TIMIS 

J35/1317/2003 665.000,00 10,00 Bv. Revoluţiei 
din 1989 nr.  Activităţi de 

consultanţă 91,42% 
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15478640 66.500 
17, loc. 

Timişoara, 
jud. Timiş 

pentru 
afaceri şi 

management 

J35/1234/2004 10,00 0723336653 

SC IT PARC 
MANAGEMENT 

SA 16375066 
500 

50 

Bv. Corneliu 
Coposu nr. 4, 

loc. 
Timişoara, 
jud. Timiş 

 

0256/592316 

Activitati ale 
holdingurilo

r 
20% 

J35/2844/2003 
10,00 
părţi 

sociale 

0722691279 
 

SC UBIT SRL 
15955375 

70 

7 

Bv. Republicii 
nr. 9, loc. 
Timişoara, 
jud. Timiş 

 0356/401222 

Activităţi de 
consultanţă 

pentru 
afaceri şi 

management 

33,33 
% 

J11/173/2006 
10,00 
părţi 

sociale 
 

SC SCHILIFT 
SRL 

18454727 

745.880,00 

74.588 

P-ţa 1 
Decembrie mr. 
7, et. 3, ap. 4, 
loc. Reşiţa, 
jud. Caraş 

Severin 
 

 

Alte 
transporturi 
terestre de 

călători 

32,796
4% 

* Date valabile la 31.12.2010 
Sursa: www.mfinante.ro, Consiliul Judeţean Timiş / Judeţul Timiş 

La data de 15.12.2010, Judeţul Timiş era membru, cu o cotă de participare mai mare de 10% din capital, în 
următoarele asociaţii constituite conform OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată, cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, după cum urmează:  

Tabel nr. 14 

Denumirea societăţii comerciale 
sau a societăţii-companiei naţionale 

sau a organismului internaţional 
Adresa Telefon Capital 

social (lei) 

Valoarea titlului 
de participare 

(lei) * 

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARĂ APĂ – 

CANAL TIMIŞ 

Bv. Revoluţiei din 1989 
nr. 17, loc. 

Timişoara, jud. Timiş 
0256/406328 59.000,00 

1.000 
 

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARĂ PENTRU 

MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR 
DE URGENŢĂ ADIVEST 

Bv. Revoluţiei din 1989 
nr. 17, loc. 

Timişoara, jud. Timiş 

0256/494131 
 40.000,00 

10.000 
 
 

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARĂ DEŞEURI 

TIMIŞ ADID TIMIŞ 

Bv. Revoluţiei din 1989 
nr. 17, loc. 

Timişoara, jud. Timiş 
 

0725885040 
 105.000,00 5.000 

* Date valabile la 15.12.2010 
Sursa: www.mfinante.ro, Consiliul Judeţean Timiş / Judeţul Timiş 

i) Relaţiile dintre Emitent şi alte organisme administrative 

Raporturile dintre Consiliul Judeţean Timiş şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice locale (consilii 
comunale, orăşeneşti şi municipale), precum şi dintre autorităţile administraţiei publice de la nivel superior se 
bazează pe principiile autonomiei, legalităţii, responsabilităţii, cooperării şi solidarităţii în rezolvarea 
problemelor întregului judeţ, în conformitate cu legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale. 
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j) Societăţi subvenţionate de Judeţul Timiş 

Nu este cazul. 

k) Atribuţiile Consiliului Judeţean Timiş 

În conformitate cu art. 91 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, consiliul judeţean are 
următoarele atribuţii: 

     (1) Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: 

a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale 
instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome 
de interes judeţean; 

b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului; 

c) atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului; 

d) atribuţii privind gestionarea serviciilor publice din subordine; 

e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională; 

f) alte atribuţii prevăzute de lege. 

    (2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), consiliul judeţean: 

a) alege, din rândul consilierilor judeţeni, 2 vicepreşedinţi; 

b) hotărăşte înfiinţarea sau reorganizarea de instituţii, servicii publice şi societăţi comerciale de interes 
judeţean, precum şi reorganizarea regiilor autonome de interes judeţean, în condiţiile legii; 

c) aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, 
regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi 
serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes 
judeţean; 

d) exercită, în numele judeţului, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la 
societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii; 

e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, 
după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor 
publice de interes judeţean. 

    (3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), consiliul judeţean: 

a) aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, bugetul propriu al judeţului, virările de credite, 
modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; 

b) aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, 
precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare în numele judeţului, 
în condiţiile legii; 

c) stabileşte impozite şi taxe judeţene, în condiţiile legii; 

d) adoptă strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială şi de mediu a judeţului, pe baza 
propunerilor primite de la consiliile locale; dispune, aprobă şi urmăreşte, în cooperare cu autorităţile 
administraţiei publice locale comunale şi orăşeneşti interesate, măsurile necesare, inclusiv cele de ordin 
financiar, pentru realizarea acestora; 

e) stabileşte, pe baza avizului consiliilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale implicate, proiectele 
de organizare şi amenajare a teritoriului judeţului, precum şi de dezvoltare urbanistică generală a 
acestuia şi a unităţilor administrativ-teritoriale componente; urmăreşte modul de realizare a acestora, în 
cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale comunale, orăşeneşti sau municipale implicate; 

f) aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean, în limitele şi 
în condiţiile legii. 

    (4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), consiliul judeţean: 
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a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a judeţului, 
după caz, precum şi a serviciilor publice de interes judeţean, în condiţiile legii; 

b) hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a judeţului, după caz, în 
condiţiile legii; 

c) atribuie, în condiţiile legii, denumiri de obiective de interes judeţean. 

    (5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul judeţean: 

a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor 
publice de interes judeţean privind: 

1. educaţia; 

2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a 
familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială; 

3. sănătatea; 

4. cultura; 

5. tineretul; 

6. sportul; 

7. ordinea publică; 

8. situaţiile de urgenţă; 

9. protecţia şi refacerea mediului; 

10. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a 
parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale; 

11. evidenţa persoanelor; 

12. podurile şi drumurile publice; 

13. serviciile comunitare de utilitate publică de interes judeţean, precum şi alimentarea cu gaz metan; 

14. alte servicii publice stabilite prin lege; 

b) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase; 

c) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege; 

d) acordă consultanţă în domenii specifice, în condiţiile legii, unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ, 
la cererea acestora. 

    (6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), consiliul judeţean: 

a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv 
cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, 
servicii sau proiecte de interes public judeţean; 

b) hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea judeţului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări; 

c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară ori 
din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei 
publice locale, în vederea promovării unor interese comune 

În cadrul Consiliului Judeţean Timiş funcţionează şase comisii de specialitate şi anume: 

1. Comisia Economică 

2. Comisia de Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Lucrării Publice 

3. Comisia pentru Cultură, Învăţământ, Tineret şi Sport 

4. Comisia pentru Sănătate şi Protecţie Socială 
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5. Comisia pentru Administraţie Publică locală 

6. Comisia pentru Relaţii şi Cooperare Internă şi Externă. 

l) Preşedintele Consiliului Judeţean. Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean 

În ceea ce priveşte autoritatea executivă, aceasta este reprezentată de către Preşedintele Consiliului Judeţean 
Timiş, dl. Constantin Ostaficiuc ales în anul 2008. Preşedintele este asistat de vicepreşedinţii Consiliului 
Judeţean, dl. Liviu Borha şi dl Adam Crăciunescu, aleşi dintre consilieri la începutul mandatului acordat în 
2008. 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş este dl. Constantin Ostaficiuc, candidat din partea Partidului 
Democrat – Liberal (PD-L) din România, s-a născut la data de 12 septembrie 1954, in Braşov. A urmat 
cursurile Facultăţii de Automatică şi Calculatoare – Universitatea Tehnică Timişoara. 

 Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Timiş sunt: dl. Liviu Borha (60 ani), candidat din partea Partidului 
Naţional Liberal, absolvent al Facultăţii de Construcţii - Universitatea Tehnică Timişoara şi al Facultăţii de 
Ştiinţe Economice – Universitatea de Vest Timişoaraşi dl. Adam Crăciunescu (56 ani), candidat din partea 
Partidului Social Democrat (PSD), absolvent al Facultăţii de Silvicultură şi Exploatare Forestieră Braşov. 

Pe toată durata exercitării mandatului, contractul de muncă al preşedintelui şi vicepreşedinţilor consiliului 
judeţean la instituţiile publice, regiile autonome, companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile 
comerciale cu capital majoritar de stat se suspendă de drept. 

Preşedintele consiliului judeţean reprezintă judeţul în relaţiile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele fizice 
şi juridice române şi străine, precum şi în justiţie. Preşedintele consiliului judeţean răspunde în faţa alegătorilor 
de buna funcţionare a administraţiei publice judeţene. Preşedintele consiliului judeţean asigură respectarea 
prevederilor Constituţiei, punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi 
ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului judeţean, precum şi a altor acte normative. 

Potrivit art. 104 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, (1) Preşedintele Consiliului Judeţean 
îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele categorii principale de atribuţii: 

a) atribuţii privind funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, a instituţiilor şi 
serviciilor publice de interes judeţean şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes 
judeţean; 

b) atribuţii privind relaţia cu consiliul judeţean; 

c) atribuţii privind bugetul propriu al judeţului; 

d) atribuţii privind relaţia cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale şi serviciile publice; 

e) atribuţii privind serviciile publice de interes judeţean; 

f) alte atribuţii prevăzute de lege sau sarcini date de consiliul judeţean. 

    (2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), preşedintele consiliului judeţean: 

a) întocmeşte şi supune spre aprobare consiliului judeţean regulamentul de organizare şi funcţionare a 
acestuia, organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de 
specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor 
comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean; 

b) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, 
după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de 
specialitate al consiliului judeţean. 

    (3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), preşedintele consiliului judeţean: 

a) conduce şedinţele consiliului judeţean şi dispune măsurile necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea în 
bune condiţii a acestora; 

b) prezintă consiliului judeţean, anual sau la cerere, rapoarte cu privire la modul de îndeplinire a 
atribuţiilor sale şi a hotărârilor consiliului judeţean; 
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c) propune consiliului judeţean numirea, sancţionarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu 
sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor 
publice de interes judeţean. 

    (4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), preşedintele consiliului judeţean: 

a) exercită funcţia de ordonator principal de credite; 

b) întocmeşte proiectul bugetului judeţului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre 
aprobare consiliului judeţean, în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege; 

c) urmăreşte modul de realizare a veniturilor bugetare şi propune consiliului judeţean adoptarea măsurilor 
necesare pentru încasarea acestora la termen; 

d) iniţiază, cu aprobarea consiliului judeţean, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emisiuni de 
titluri de valoare în numele judeţului. 

    (5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), preşedintele consiliului judeţean: 

a) îndrumă metodologic, prin aparatul de specialitate al consiliului judeţean, activităţile de stare civilă şi 
autoritate tutelară desfăşurate în comune şi oraşe; 

b) poate acorda, fără plată, prin aparatul de specialitate al consiliului judeţean, sprijin, asistenţă tehnică, 
juridică şi de orice altă natură consiliilor locale sau primarilor, la cererea expresă a acestora. 

    (6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), preşedintele consiliului judeţean: 

a) coordonează realizarea serviciilor publice şi de utilitate publică de interes judeţean prestate prin 
intermediul aparatului de specialitate al consiliului judeţean sau prin intermediul organismelor 
prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes judeţean; 

b) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile: educaţiei; 
serviciilor sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a 
familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială; sănătăţii; culturii; tineretului; sportului; 
ordinei publice; situaţiilor de urgenţă; protecţiei şi refacerii mediului; conservării, restaurării şi punerii 
în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor 
naturale; evidenţei persoanelor; podurilor şi drumurilor publice; serviciilor comunitare de utilitate 
publică de interes judeţean, precum şi alimentarea cu gaz metan; alte servicii publice stabilite prin lege; 
sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase; emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în 
competenţa sa prin lege; acordă consultanţă în domenii specifice, în condiţiile legii, unităţilor 
administrativ-teritoriale din judeţ, la cererea acestora; 

c) ia măsuri pentru evidenţa, statistica, inspecţia şi controlul efectuării serviciilor publice şi de utilitate 
publică de interes judeţean prevăzute la alin. anterior, precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi 
privat al judeţului; 

d) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege sau prin hotărâre a consiliului 
judeţean; 

e) coordonează şi controlează organismele prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes 
judeţean, înfiinţate de consiliul judeţean şi subordonate acestuia; 

f) coordonează şi controlează realizarea activităţilor de investiţii şi reabilitare a infrastructurii judeţene. 

    (7) Preşedintele consiliului judeţean poate delega vicepreşedinţilor, prin dispoziţie, atribuţiile prevăzute la 
alin. (6). 
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PROCEDURI JUDICIARE SAU DE ARBITRAJ 

 

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

Informaţii cu privire la orice procedură legală, guvernamentală sau arbitrală 

Serviciul Juridic şi Contencios din cadrul Emitentului nu deţine şi nu gestionează informaţii referitoare la 
proceduri legale, guvernamentale sau arbitrale, care pot afecta solvabilitatea Emitentului.  

Serviciul instrumentează dosare aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti care au ca obiect litigii cu un caracter 
patrimonial, cum sunt: plata unor drepturi salariale, acordarea unor despăgubiri băneşti pentru daune materiale 
sau morale, ori repararea unor prejudicii, care ar cădea în sarcina Consiliului Judeţean Timiş. Aceste obligaţii, 
unele exigibile, altele încă nestabilite prin titluri executorii, nu se ridică la un cuantum substanţial în raport cu 
bugetul Judeţului Timiş. 

Informaţii cu privire la orice imunitate a Emitentului cu privire la anumite proceduri legale 

Judeţul Timiş/Consiliul Judeţean Timiş nu gestionează informaţii cu privire la imunităţi ale Emitentului 
referitoare la anumite proceduri legale. 

În cazul în care Judeţul Timiş se află în incapacitate de plată, orice creditor sau grup de creditori care are una ori 
mai multe creanţe certe, lichide şi exigibile împotriva acestuia, cu o valoare însumată care depăşeşte 50% din 
bugetul Emitentului pe o perioadă de 120 de zile consecutive, poate introduce la tribunalul Timiş o cerere de 
deschidere a procedurii insolvenţei Judeţului Timiş în conformitate cu art.75 din Legea 273/2006 privind 
Finanţele Publice Locale. 

Orice procedură poate fi iniţiată împotriva Emitentului în condiţiile legii. 

Totuşi, trebuie avute în vedere dispoziţiile OUG nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri 
executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale din sectorul bugetar. Potrivit acestora plata sumelor 
prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în 
favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii până la 31.12.2009, se va realiza în mod eşalonat 
în perioada 2012 – 2014. 
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PROCEDURI DE SUBSCRIERE ŞI ALOCARE ÎN CADRUL OFERTEI PUBLICE 

 

Prezenta ofertă are ca obiect vânzarea unui număr de 1.000.000 obligaţiuni emise de Judeţul Timiş. Preţul de 
vânzare al Obligaţiunilor este de 100 lei pentru fiecare Obligaţiune. Orice persoană fizică sau juridică, rezidentă 
sau nerezidentă poate subscrie un număr minim de o (1) Obligaţiune dintre cele care fac obiectul acestui 
Prospect. Toate subscrierile efectuate în cadrul acestei emisiuni trebuie să fie însoţite de dovada plăţii prin 
transfer bancar.  

În cazul în care suma trimisă de investitor in Contul Colector este mai mare decât suma necesară subscrierii 
numărului de Obligaţiuni solicitate prin Formularul de Subscriere, cererea de subscriere va fi validată de către 
Intermediar doar pentru numărul de Obligaţiuni solicitate prin Formularul de Subscriere. În cazul în care suma 
trimisă este mai mică decat suma necesară subscrierii numărului de Obligaţiuni solicitate, dar nu mai mică decat 
contravaloarea unei Obligaţiuni, atunci cererea de subscriere este validată pentru numarul de Obligaţiuni 
corespunzător sumei depuse. 

Subscrierea Obligaţiunilor 

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

Oferta va fi iniţiată în condiţiile art. 30 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, după cel puţin şase (6) Zile 
Lucrătoare de la data publicării anunţului publicitar. Oferta se va derula timp de cinci (5) Zile Lucrătoare de la 
data 09.03.2011 până la data de 15.03.2011. În cazul în care Oferta este subscrisă integral sau suprasubscrisă 
înainte de expirarea perioadei de subscriere, Oferta va putea fi închisă anticipat, în conformitate cu prevederile 
legale aplicabile.  

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

 Obţinerea aprobării CNVM de modificare a prospectului; 

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

 Modificarea să facă obiectul unui anunţ care să fie adus la cunoştinţa investitorilor în aceleaşi condiţii ca şi 
prospectul. 

Locurile de subscriere şi programul de subscriere 

Subscrierea se poate realiza prin: 

 Intermediar: BRD – Groupe Société Générale, cu sediul în Turnul BRD, B-dul Ion Mihalache, nr. 1-7, 
sector 1, Bucuresti 

 Grupul de distribuţie: BRD – Groupe Société Générale prin toată reţeaua de unităţi teritoriale prezentată pe 
site-ul www.brd.ro. 

Program de subscriere 

Programul de subscriere a Obligaţiunilor la sediul Intermediarului este de la 9:00 la 16:00 ora României, iar la 
sediile BRD – Groupe Société Générale conform programului de lucru cu publicul al unităţilor, în fiecare Zi 
Lucrătoare din perioada de desfăşurare a ofertei, cu excepţia ultimei zile când subscrierea la toate unităţile de 
subscriere (atât de la sediul Intermediarului cât şi de la sediile Grupului de Distribuţie) se poate face doar între 
orele 09:00 şi 15:00 ora României. După expirarea perioadei de subscriere nu se vor mai accepta subscrieri din 
partea Investitorilor. 

Metoda de subscriere 

Subscrierea Obligaţiunilor se poate face numai prin virament bancar, în contul nr. 
RO02BRDE422SV02468014220 deschis la BRD – Groupe Société Générale - Direcţia Titluri, beneficiar 
Judeţul Timis, denumit BRD – Grup vanzare – Obligatiuni Timis. Comisioanele bancare de transfer al 
banilor aferente plăţilor efectuate pentru subscrierea Obligaţiunilor vor fi suportate de către subscriitor. 
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Subscrierea se realizează prin completarea Formularului de Subscriere, în forma prezentată în Anexa nr. 4 la 
prezentul Prospect, (două exemplare în original), care va fi disponibil la toate centrele de subscriere menţioante 
în Prospect şi prin prezentarea următoarelor documente: 

a)  Persoane fizice rezidente care subscriu în nume propriu 

 Actul de identitate (original şi copie) 

 Dovada efectuării plăţii prin virament (copie ordin de plată vizat de banca plătitoare)  

b) Persoane fizice rezidente care subscriu în numele altei persoane fizice 

 Actul de identitate (original şi copie) al persoanei fizice rezidente care semnează Formularul de Subscriere şi 
actul de identitate (copie) al persoanei fizice reprezentate 

 Dovada efectuării plătii prin virament (copie ordin de plată vizat de banca plătitoare)  

 Procură specială în forma autentificată din partea persoanei pe care o reprezintă (original) pentru persoana 
fizică rezidentă care semnează Formularul de Subscriere.  

c) Persoane fizice rezidente care subscriu în numele copiilor minori 

 Actul de identitate (original şi copie) al părintelui sau tutorelui 

 Dovada tutelei (original şi copie) 

 Dovada efectuării plătii prin virament (copie ordin de plată vizat de banca plătitoare)  

 Certificatul de nastere (original şi copie) al minorului, dacă minorul nu a împlinit încă vârsta de 14 ani sau 
actul de identitate (original şi copie) al minorului, dacă minorul a împlinit vârsta de 14 ani. 

d) Persoane fizice rezidente fără discernământ 

 Actul de identitate (original şi copie) al persoanei fizice rezidente fără discernământ, pentru care subscrie 
tutorele său 

 Actul de identitate (original şi copie) al tutorelui persoanei fizice rezidente fără discernământ 

 Dovada efectuării plătii prin virament (copie ordin de plată vizat de banca plătitoare)  

 Actul juridic ce instituie tutela (original şi copie) 

e) Persoane juridice rezidente care subscriu în nume propriu 

 Copie după codul unic de înregistrare de la Registrul Comerţului şi după certificatul de înregistrare 

 Documente care să ateste reprezentanţii legali ai persoanei juridice rezidente (de exemplu: statutul / actul 
constitutiv, certificatul constatator de la Registrul Comerţului) 

 Dovada efectuării plăţii prin virament (copie ordin de plată vizat de banca plătitoare)  

 Procură în original pentru persoana fizică care semnează Formularul de Subscriere dacă această persoană nu 
este reprezentantul legal al persoanei juridice 

 Actul de identitate (original şi copie) al persoanei fizice care semnează Formularul de Subscriere. 

f) Persoane fizice nerezidente care subscriu în nume propriu 

 Paşaport (original şi copie) 

 Dovada efectuării plătii prin virament (copie ordin de plată vizat de banca plătitoare)  

g) Persoane fizice nerezidente care subscriu printr-un reprezentant rezident 

 Paşaport (copie) pentru persoana fizică nerezidentă 

 În cazul în care reprezentantul este o persoană fizică rezidentă, actul de identitate (original şi copie) şi în 
cazul în care reprezentantul este o persoană juridică rezidentă (i) Copie după codul unic de înregistrare de la 
registrul comerţului şi după certificatul de înregistrare, (ii) Documente care să ateste reprezentanţii legali ai 
persoanei juridice rezidente (de exemplu: statutul / actul constitutiv, certificatul constatator de la Registrul 
Comerţului), (iii) Procură / mandat în original în formă autentică pentru persoana fizică care semnează 
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Formularul de Subscriere dacă această persoană nu este reprezentantul legal al persoanei juridice şi (iv) 
Actul de identitate (original şi copie) al persoanei fizice care semnează Formularul de Subscriere 

 Dovada efectuării plătii prin virament (copie ordin de plată vizat de banca plătitoare)  

 Traducerea legalizată în limba română a procurii / mandatului în formă autentică (original) inclusiv apostila 
sau supralegalizarea, dacă este cazul) în baza căreia reprezentantul poate încheia acte juridice pentru şi în 
numele persoanei nerezidente. 

h) Persoane juridice nerezidente care subscriu în nume propriu 

 Copie după certificatul ce atestă înmatricularea persoanei juridice nerezidente în ţara de origine (tradus în 
limba română şi legalizat) 

 Dovada efectuării plăţii prin virament (copie ordin de plată vizat de banca plătitoare)  

 Documente care să ateste reprezentanţii legali ai persoanei juridice nerezidente (de exemplu: statutul / actul 
constitutiv, certificatul constatator de la Registrul Comerţului) (traduse în limba română şi legalizate) 

 Procură în original pentru persoana care semnează Formularul de Subscriere (tradusă în limba română şi 
legalizată) dacă acea persoană nu este reprezentantul legal al persoanei juridice şi actul de identitate (original 
şi copie) al persoanei respective.  

i) Persoane juridice rezidente care subscriu în numele altor persoane juridice nerezidente 

 Copie după actul ce atestă înregistrarea persoanei juridice nerezidente în ţara de origine (tradus în limba 
română şi legalizat) 

 Documente care să ateste reprezentanţii legali ai persoanei juridice nerezidente (de exemplu: statutul / actul 
constitutiv, certificatul constatator de la Registrul Comerţului) (traduse în limba română şi legalizate) 

 Copia documentului de înregistrare ale persoanei juridice rezidente, precum şi documente care să ateste 
reprezentanţii legali ai persoanei juridice rezidente (de exemplu: statutul / actul constitutiv, certificatul 
constatator de la Registrul Comerţului) 

 Dovada efectuării plăţii prin virament (copie ordin de plată vizat de banca plătitoare)  

 Procură/Mandat în original pentru persoana care semnează Formularul de Subscriere, dacă această persoană 
nu este reprezentantul legal al persoanei juridice şi actul de identitate (original şi copie) al persoanei care 
semnează Formularul de Subscriere din partea societăţii nerezidente pentru efectuarea subscrierii (tradusă în 
limba română şi legalizată) 

i) Persoane fizice rezidente care subscriu în numele altor persoane juridice nerezidente 

 Copie după actul ce atestă înregistrarea persoanei juridice nerezidente în ţara de origine (tradus în limba 
română şi legalizat) 

 Documente care să ateste reprezentanţii legali ai persoanei juridice nerezidente (de exemplu: statutul / actul 
constitutiv, certificatul constatator de la Registrul Comerţului) (traduse în limba română şi legalizate) 

 Procură/Mandat în original pentru persoana care semnează Formularul de Subscriere (original şi copie) 
(tradusă în limba română şi legalizată) 

 Actul de identitate (original şi copie) al persoanei fizice rezidente care realizează subscrierea 

 Dovada efectuării plăţii prin virament (copie ordin de plată vizat de banca plătitoare).  

Investitorii rezidenţi şi nerezidenţi care utilizează o bancă custode din România pot subscrie şi trebuie să 
furnizeze documentele stabilite mai sus, după caz. Totuşi, se va furniza ca dovadă de plată o declaraţie de la 
banca custode din România cu privire la asumarea obligaţiei de a plăti preţul de vânzare pentru Obligaţiunile 
subscrise. 

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

Subscrierile sunt considerate valide numai dacă sunt depuse toate documentele menţionate mai sus şi sumele 
care reprezintă valoarea Obligaţiunilor subscrise sunt evidenţiate în Contul Colector până cel târziu în ultima Zi 
Lucrătoare din perioada de subscriere, până maxim la ora 15:00. Vă rugăm să aveţi în vedere că circuitul bancar 
normal de decontare poate fi de 2-3 Zile Lucrătoare. Cu toate acestea, această cerinţă nu se aplică în cazul în 
care investitorii utilizează serviciile unei bănci custode româneşti, aceştia urmând să pună la dispoziţie o 
declaraţie de la banca custode respectivă, conţinând angajamentul de plată a preţului de vânzare a Obligaţiunilor 
la Data Tranzacţiei. Contul Colector este contul nr. RO02BRDE422SV02468014220 deschis la BRD - Groupe 
Société Générale - Direcţia Titluri, denumit BRD - Grup Vânzare – Obligaţiuni Timiş. 

În cazul în care suma trimisă este mai mare decât suma necesară subscrierii numărului de Obligaţiuni solicitate, 
cererea este validată pentru numărul de Obligaţiuni solicitate, iar investitorilor li se va rambursa diferenţa între 
suma depusă drept contravaloare a Obligaţiunilor solicitate şi suma depusă în maxim cinci Zile Lucrătoare de la 
închiderea Ofertei, prin transfer bancar în contul indicat de investitor în formularul de subscriere. Aceste sume 
nu vor fi purtătoare de dobândă.  

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

Intermediarul îşi rezervă dreptul de a solicita investitorilor orice alte documente în vederea validării subscrierii 
şi nu va valida subscrierea decât în măsura în care este pe deplin satisfăcut de documentele doveditoare 
prezentate de către investitori. Ulterior validării subscrierii, Intermediarul va înregistra toate subscrierile 
primite, dacă acestea îndeplinesc condiţiile de validitate, prin intermediul sistemului electronic al BVB în Piaţa 
de Oferte (Piaţa POF – „Oferte Publice”). Subscrierile sunt opozabile Emitentului din momentul înregistrării 
subscrierii în Registrul Ordinelor. 

Revocarea Subscrierii 

Subscrierile de Obligaţiuni realizate în cadrul Ofertei sunt irevocabile. În cazul în care prezentul Prospect face 
obiectul unui amendament subscrierile pot fi retrase (revocate) în termen de trei (3) Zile Lucrătoare de la data 
publicării respectivului amendament.  

Revocarea poate fi făcută numai de către titularul subscrierii sau de către acelaşi împuternicit care a efectuat 
subscrierea în numele titularului dacă în actul de împuternicire are menţionat ca drept şi acţiunea de revocare a 
subscrierii. 

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, prezentat în Anexa nr. 5 la prezentul Prospect. În 
caz de revocare a subscrierii, sumele aferente Obligaţiunilor subscrise vor fi returnate subscriitorilor prin 
virament în contul bancar specificat de subscriitor în formularul de subscriere. Plăţile aferente revocărilor se 
efectuează în maxim cinci (5) Zile Lucrătoare de la ultima zi de subscriere. Comisioanele şi spezele bancare 
aferente transferului bancar vor fi suportate de subscriitor. Aceste sume nu vor fi purtătoare de dobândă. 

Alocarea şi Decontarea Obligaţiunilor 

La alocarea Obligaţiunilor se vor lua în considerare numai subscrierile validate conform procedurii de mai sus, 
prin aplicarea principiului „primul venit-primul servit”, în ordinea înregistrării cererilor de subscriere. În 
aplicarea principiului ,,Primul venit, primul servit” se va lua în considerare ziua, ora şi minutul subscrierii, aşa 
cum rezultă din formularul de subscriere până la concurenţa numărului de Obligaţiuni oferite. Procesul de 
alocare a Obligaţiunilor subscrise în cadrul Ofertei se va efectua în prima Zi Lucrătoare după ultima Zi 
Lucrătoare de derulare a Ofertei.  

Pentru cereri depuse în acelaşi moment se va lua în considerare şi centrul la care s-a depus formularul de 
subscriere, prioritatea fiind următoarea: 

 sediul Intermediarului; 

 unităţile teritoriale ale Grupului de Distribuţie în ordinea alfabetică a denumirii fiecăreia dintre ele. 
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În cazul în care, prin aplicarea principiului „primul venit – primul servit”, unui investitor nu i se poate aloca un 
număr de Obligaţiuni egal cu numărul de Obligaţiuni subscrise datorită epuizării Ofertei, subscrierea sa va fi 
validată parţial. 

La Data Tranzacţiei va fi efectuată în piaţa POF a BVB tranzacţia de vânzare-cumpărare aferentă numărului de 
Obligaţiuni alocate. Decontarea se va realiza prin sistemul Depozitarul Central S.A. la Data Decontării, 
Emitentul încasând suma de bani corespunzătoare Obligaţiunilor decontate şi Depozitarul Central S.A. va 
înregistra Deţinătorii de Obligaţiuni în Registrul Obligatarilor. 

Cel târziu în prima Zi Lucrătoare după Data Decontării, Intermediarul va trimite tuturor Deţinătorilor de 
Obligaţiuni şi, după caz, Băncilor Custode confirmări ale tranzacţiei privitoare la Obligaţiuni, la adresele de 
contact menţionate în formularul de subscriere, prin fax/e-mail/poştă. 

Ulterior, după Data Decontării, Deţinătorii de Obligaţiuni pot solicita extrase de cont cu privire la Obligaţiunile 
deţinute de aceştia în evidenţa Depozitarul Central S.A. 

Motive independente de voinţa Emitentului sau Intermediarului sau al Grupului de Distribuţie pot duce la 
întârzieri în procesarea datelor şi întocmirea notificării cu privire la rezultatele Ofertei. Prin urmare, nici 
Intermediarul, nici Grupul de Distribuţie şi nici Emitentul nu îşi asumă nicio responsabilitate în caz de 
întârziere a restituirii sumelor cuvenite investitorilor în caz de suprasubscriere a Ofertei. 

Modalitatea de rambursare a fondurilor plătite în exces de subscriitori 

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

În caz de suprasubscriere, investitorilor li se va rambursa diferenţa între suma depusă drept contravaloare a 
Obligaţiunilor subscrise şi contravaloarea Obligaţiunilor alocate în maxim cinci (5) Zile Lucrătoare de la 
închiderea Ofertei, prin transfer bancar în contul indicat de investitor. Comisioanele şi spezele bancare vor fi 
suportate de investitori. Aceste sume nu vor fi purtătoare de dobândă.  

În caz de revocare a subscrierii 

În caz de revocare a subscrierii, sumele aferente obligaţiunilor subscrise vor fi returnate subscriitorilor prin 
virament în contul bancar specificat de subscriitor în formularul de subscriere. Plăţile aferente revocărilor se 
efectuează în maxim cinci (5) Zile Lucrătoare de la ultima zi de subscriere. Comisioanele şi spezele bancare vor 
fi suportate de investitori. Aceste sume nu vor fi purtătoare de dobândă. 

În caz de anulare a ofertei 

În acest caz sumele vor fi returnate investitorilor începand cu a 10-a Zi Lucrătoare de la anularea ofertei de către 
CNVM, în contul bancar specificat de subscriitor în formularul de subcriere. Comisioanele şi spezele bancare 
vor fi suportate de investitori. 

Comisioane bancare  

În cazul restituirii sumelor prin ordin de plată, comisioanele bancare aferente creditării contului subscriitorilor 
sunt suportate de către aceştia. 

Limitele de timp pentru plata Obligaţiunilor 

Subscrierea prin virament este validată în baza prezentării documentelor solicitate, dar numai dacă sumele 
reprezentând contravaloarea subscrierii ajung în Contul Colector până cel târziu în ultima Zi Lucrătoare a 
perioadei de derulare a Ofertei până maxim la ora 15:00.  

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

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



PROSPECT DE EMISIUNE – OBLIGAŢIUNI EMISE DE JUDEŢUL TIMIŞ  

 65

Intermediarul ofertei: BRD – Groupe Société Générale SA, reprezentat de Daniel POCOREA, în calitate 
de Director Direcţia Pieţe de Capital, cu sediul în Bucureşti, B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, Sector 1, Tel. 
021.301.68.50, Fax 021.301.41.59. 

Metoda de intermediere: metoda celei mai bune execuţii cu garantarea subscrierii integrale a emisiunii, 
ce constă în vânzarea obligaţiunilor prin intermediul societăţii de servicii de investiţii financiare care se 
angajează să distribuie către public maximul posibil din valorile mobiliare primite. Obligaţiunile rămase 
nesubscrise vor fi achiziţionate de către BRD - Groupe Société Générale SA. 

Numele şi adresa agenţilor de plată: Agentul de Plată a dobânzilor şi a împrumutului este BRD - Groupe 
Société Générale SA cu sediul în Bucureşti, B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, Sector 1, care, după primirea de la 
Emitent atât a sumelor reprezentând plata dobânzilor sau restituirea împrumutului, cat şi a registrului de 
obligaţiuni, va efectua plăţi către Deţinătorii de Obligaţiuni înregistraţi în Registrul Obligatarilor la Datele de 
Referinţă specificate în prezentul Prospect. 

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

BRD – Groupe Société Générale SA cu sediul în Bucureşti, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, Sector 1, s-a angajat 
ferm prin Contractul pentru prestarea serviciilor de intermediere financiară de vânzare pe piaţa primară a 
obligaţiunilor şi servicii bancare de distribuţie nr.3 din data de 31.08.2009 să achiziţioneze Obligaţiunile emise 
în cadrul Ofertei de Emitent rămase nesubscrise în ultima zi a Ofertei Publice, astfel încât la finalul perioadei de 
subscriere oferta să fie subscrisă integral. 

Admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată 

Emitentul se obligă prin prezentul Prospect să depună o cerere de admitere la tranzacţionare a Obligaţiunilor pe 
piaţa reglementată la vedere administrată de BVB, la categoria obligaţiuni, în termen de cel mult 30 de zile de 
la data închiderii Ofertei. Depozitarul Central a alocat Obligaţiunilor simbolul TIM28, codul ISIN 
ROTIMYDBL086 şi codul CFI DBVSAR. 
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ASPECTE FISCALE 

 

Prezenta secţiune nu constituie o analiză exhaustivă a problemelor fiscale referitoare la cumpărarea, deţinerea şi 
înstrăinarea Obligaţiunilor. De asemenea, prezenta secţiune nu reprezintă o interpretarea a aspectelor de natură 
juridică şi fiscală referitoare la Obligaţiuni. Investitorii potenţiali sunt sfătuiţi să apeleze la consultantul lor 
fiscal cu privire, dar fără a se limita la, consecinţele fiscale ale încasării Cuponului şi/sau ale transferului 
dreptului de proprietate asupra Obligaţiunilor, potrivit reglementărilor în vigoare pe teritoriul statelor ai căror 
rezidenţi fiscali sunt. Informaţiile cuprinse în prezenta secţiune se bazează pe legislaţia în vigoare la data 
emiterii prezentului Prospect, care poate face obiectul unor modificări ulterioare. 
 
În conformitate cu prevederile Codului Fiscal, regimul de impozare aplicabil persoanelor rezidente este diferit 
de cel al persoanelor nerezidente. 
 
Codul Fiscal al României (Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal al României, cu modificările şi completările 
ulterioare) defineşte persoana fizică rezidentă drept orice persoană fizică ce îndeplineşte oricare dintre 
următoarele condiţii: (i) are domiciliul în România; (ii) centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat în 
România; (iii) este prezentă în România pentru o perioadă sau mai multe perioade ce depăşesc în total 183 de 
zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat; (iv) este 
cetăţean român care lucrează în străinătate ca funcţionar sau angajat al României într-un stat străin. Astfel, este 
considerată persoană fizică nerezidentă persoana care nu îndeplineşte niciuna din condiţiile de mai sus. 
 
De asemenea, în accepţiunea Codului Fiscal sunt persoane juridice rezidente persoanele juridice române – 
respectiv orice persoană juridică care a fost înfiinţată în conformitate cu legislaţia României sau care are locul 
de exercitare a conducerii efective în România. Este considerată persoană juridică nerezidentă acea persoană 
juridică care nu îndeplineşte niciuna din condiţiile de mai sus sau orice persoană juridică înfiinţată potrivit 
legislaţiei europene care nu are sediul în România. 
 
Impozitarea Deţinătorilor de Obligaţiuni, rezidenţi în România din punct de vedere fiscal 
 
Persoane fizice rezidente 
 
Potrivit Codului Fiscal, veniturile din dobânzile generate de titlurile de valoare şi câştigurile din transferul 
titlurilor de valoare, reprezintă venituri din investiţii, find supuse, ca regulă generală, impozitului pe venit. Cota 
generală de impozit pe venit, în vigoare la data prezentului Prospect, este de 16%. 
 
Potrivit Codului Fiscal în vigoare la data prezentului Prospect, veniturile persoanelor fizice rezidente realizate 
din dobânzi aferente obligaţiunilor municipale sau din tranzacţionarea acestora sunt calificate ca venituri 
neimpozabile, fiind astfel exceptate de la aplicarea impozitului pe venit. 
 
Persoane juridice rezidente 
 
Venitul obţinut de persoanele juridice rezidente sub formă de dobânzi sau câştiguri din tranzacţionarea 
obligaţiunilor municipale nu este calificat ca venit scutit de impozit si ca urmare va fi supus impozitului pe 
profit făcând parte din veniturile impozabile care intră în calculul bazei impozabile a impozitului pe profit. 
Potrivit Codului Fiscal, cota impozitului pe profit este de 16%. În acest caz, Emitentul nu are obligaţia niciunei 
reţineri la sursă asupra dobânzilor plătite persoanelor juridice române, impozitul asupra câştigului din dobânzi 
sau tranzacţionarea obligaţiunilor municipale, urmând a fi calculat şi plătit de persoana juridică ce înregistrează 
venitul. 
 
Persoane fizice nerezidente şi  persoane juridice străine 
 
Codul Fiscal nu face o diferenţă între persoane fizice şi persoane juridice, în momentul în care defineşte 
conceptul de nerezident. Potrivit prevederilor Codului Fiscal, nerezidentul este definit ca orice persoană juridică 
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străină, orice persoană fizică nerezidentă şi orice alte entităţi străine, inclusiv organisme de plasament colectiv 
în valori mobiliare, fără personalitate juridică, care nu sunt înregistrate în România, potrivit legii.  
În categoria persoanelor juridice străine sunt cuprinse potrivit definiţiei date de Codul Fiscal şi persoanele 
juridice înfiinţate potrivit legislaţiei europene care nu are sediul social în România.  
 
Veniturile obţinute din dobânda aferentă instrumentelor de datorie publică în lei şi în valută şi veniturile 
obţinute din tranzacţionarea obligaţiunilor emise de către unităţile administrativ-teritoriale, în lei şi în valută pe 
piaţa internă şi/sau pe pieţele internaţionale, sunt venituri scutite de impozit în România. 
 
În cazul în care câştigurile de capital obţinute din tranzacţionarea obligaţiunilor municipale sau din dobânzi 
aferente acestor obligaţiuni pot fi atribuite unui sediu permanent (o sucursală/ branch) dîn România al unui 
Deţinător de Obligaţiuni nerezident, regimul fiscal al acestora va fi identic cu cel aplicabil Deţinătorilor de 
Obligaţiuni, rezidenţi în România din punct de vedere fiscal. 
  
Tratate de evitare a dublei impuneri 
 
România este parte la mai mult de 70 de tratate de evitare a dublei impuneri, cele mai multe din acestea 
bazându-se pe Conveţia – Cadru a Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. Majoritatea 
tratatelor de evitare a dublei impuneri la care este parte România reduc impozitul cu reţinere aplicabil 
veniturilor din dobânzi la cote mai mici decât cele prevăzute în legislaţia internă şi/sau atribuie dreptul de a 
impozita câştigurile de capital exclusiv statului în care este rezident beneficiarul respectivelor venituri. 
 
Pentru mai multe detalii în legătură cu tratamentele fiscale aplicabile în cazul prezentei Oferte, este 
recomandabil ca potenţialii subscriitori ai Obligaţiunilor să ceară sfatul unui consultant fiscal. 
 
 
 
 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE 

 
Consultantul financiar al Emitentului 

VMB Partners SA în calitate de consultant financiar, a acordat Emitentului asistenţă tehnică pentru 
structurarea împrumutului, precum şi pentru selecţia celei mai avantajoase oferte de intermediere. 

Documente puse la dispoziţia investitorilor 

Prezentul Prospect de ofertă va putea fi consultat la sediul Intermediarului, sediile Grupului de Distribuţie şi 
Sediul Emitentului pe toată durata de derulare a ofertei. De asemenea, Prospectul de Oferta Publica va putea fi 
consultat şi în format electronic pe site-ul BVB (www.bvb.ro) si pe site-ul Emitentului (www.cjtimis.ro). 

 

 
ANEXE LA PROSPECTUL DE OFERTĂ 

 
ANEXA nr.1 - Acordul de Garantare între Emitent şi Investitori; 

 

ANEXA nr.2 - Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 68/02.08.2007 privind lansarea unei emisiuni de 
obligaţiuni municipale pe piaţa internă de capital;  
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ANEXA nr.3 -  Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 848/ 25.01.2008; 

 

ANEXA nr.4 - Formular de Subscriere; 

 

ANEXA nr.5 - Formular de Revocare; 

 

ANEXA nr.6 - Declaraţie privind cotarea obligaţiunilor la Bursa de Valori Bucureşti;  

 

ANEXA nr.7 - Declaraţie privind modificările semnificative; 

 

ANEXA nr.8 - Bilanţul contabil încheiat pentru anii 2007, 2008 şi 2009; 30.09.2010; 

 

ANEXA nr.9 - Contul de execuţie bugetară pentru anii 2007, 2008 şi 2009; 30.09.2010; 

 

ANEXA nr.10 - Bugetul Local pe anul 2010;  

 

ANEXA nr.11 – Organigrama Consiliului Judeţean Timiş. 

 

 

 

 

În conformitate cu reglementările CNVM privind oferta publică de vânzare primară iniţială în vigoare: 

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

 
 
 
 
EMITENTUL        Preşedinte Consiliul Judeţean Timiş 
 
Judeţul Timiş        Constantin Ostaficiuc 
 
B-dul Revoluţiei din 1989, nr. 17, Jud. Timiş 
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INTERMEDIARUL       Director Pieţe de Capital 
 
BRD - Groupe Société Générale SA     Daniel Pocorea 
 
Bdul. Ion Mihalache, nr. 1-7, Sector 1, Bucureşti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSULTANTUL FINANCIAR AL EMITENTULUI  Director General  
 
VMB Partners  SA       Valentin Adrian Miron 
 
Str. Dumbrava Roşie nr. 2, Sector 2, Bucureşti 
 
 
 


