
 Prospect de ofertă publică primară de obligaţiuni municipale emise de 

MUNICIPIUL TIRGU-MURES 

 
 

Valoarea nominală a emisiunii: 32.000.000 RON  
Rata dobânzii variabilă: (BUBID3M + BUBOR3M) / 2 + 0,75% 

dobânda va fi calculată şi plătită trimestrial 
Maturitate: 19 ani si 6 luni 

Pentru prima perioadă de calcul rata dobânzii se va calcula in ultima zi de 
subscriere, dupa inchiderea ofertei 

Rambursarea împrumutului obligatar: în 75 de rate trimestriale 
 

Intermediar: 

                          
 

 
 

Consilier financiar al Emitentului 
VMB PARTNERS SA 

 
 

 

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

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

Emitent: Municipiul Tirgu-Mures, reprezentat prin Dorin FLOREA – Primar şi Kiss Imola – 
Director Economic, cu sediul în Municipiul Tirgu-Mures, Piata Victoriei nr.3, cod poştal 540026,  
telefon/fax 0265268330/0265266963, Judeţul Mures, cod fiscal 4322823, cont 
RO03TREZ47624510220XXXXX4322823 deschis la Trezoreria Municipiului Tirgu-Mures, si respectiv, 
cont nr.RO71BTRL02701202A49705XX deschis la Banca Transilvnia;  

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

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

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

− Valoarea totală a emisiunii:         32.000.000 RON; 

− Numărul de obligaţiuni emise în vederea subscrierii:     320.000;  

− Valoarea nominală:                    100 RON / obligaţiune; 

− Preţul de emisiune:          100 RON/obligaţiune  

− Numărul minim de obligaţiuni subscrise:       1 obligaţiune; 

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

− Subscrierea: se realizează prin completarea formularelor de subscriere care vor fi disponibile la 
centrele de subscriere – Bt Securities, Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989, nr.104, et.1 şi 
următoarele sucursale/agenţii Bt Securities şi prin anexarea documentelor necesare menţionate în 
subcapitolul 5.1.6: 

Nr. 
crt. 

 Adresa Telefon 

1 Agenţia Tehnofrig Str. Fabricii de Chibrituri, nr.5-11, Jud. 
Cluj 

0264/454.475 
 

2 Agenţia Alba-Iulia Str.Closca nr.4ABCDEF ap.55 Jud Alba 
 

0258/821.912 
 

3 Agentia Aiud Str.Cuza Voda, nr.7/3, Aiud, Jud.Alba 0258/860.271 

4 Agenţia Arad B-dul. Revolutiei Nr. 76, Jud. Arad 
 

0257/250.810 
 

5 Agenţia Bacau Str. 9 MAI nr. 24, Jud. Bacau 
 

0234/522.981 
 

6 Agentia Bistrita B-dul Republicii nr. 55 et. 2 cam. 1 Jud. 
Bistrita Nasaud 
 

0263/210455 
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7 Sucursala Bucuresti Str. Putul lui Zamfir nr. 15, Sector 1, 
Bucuresti 
 

021/231.38.58 
 

8 Agentia Campia Turzii Str. Aviatorilor nr. 1 ap.33, Jud. Cluj 
 

0264/366.172 
 

9 Agenţia Craiova Str. Calea Bucuresti bl. 21A  sc. 2 Craiova 
Jud. Dolj 
 

0251-415161 
 

10 Agenţia Constanta Str. B-dul Tomis nr.138 (in cadrul Banca 
Transilvania, Agentia Capitol) Jud. 
Constanta 
 

0241-613244 
 

11 Agentia Deva Str. Mihai Viteazu bl. 40 sc. 1 ap. 1 Parter 
Jud.Hunedoara 
 

0254-215.757 
 

12 Agenţia Galati Str. Brailiei colt cu General Alexandru 
Cernat Jud.Galati 
 

0236-470.334 
 

13 Agentia Iasi Calea Chisinaului nr. 17 parter (incinta 
Sinta SA) 
 

0232-233.421 
        

14 Agentia Miercurea-Ciuc Str.Kosuth Lajos nr 32-34 Jud. Harghita  
 

0266/372015 
 

15 Sucursala Oradea Str. Parcul lui Traian nr. 15 ap.15, Jud. 
Bihor 
 

0259-428.198 
 

16 Agentia Satu-Mare Str. Traian nr.5 ap. 2, Jud. Satu Mare 
 

0261-716.120 
 

17 Agentia Sibiu B-dul Bucovina nr.5,parter,Sibiu 0269/218346 

18 Agentia Targoviste Str. Calea Domneaasca bl. X2, Jud. 
Dambovita 

0245-212.083 
 

19 Agentia Tg.Mures B-dul. 1 Decembre 1918, nr.31, AP. 2, 
Jud.Mures 
 

0745-057106 
 

20 Agentia Timisoara Str. Augustin Pacha nr. 1 in cadrul Banca 
Transilvania) Jud. Timis 
 

0256-244.561 
 

21 Agentia Turda Str. Republicii nr.15,cam 22 0264/315502 
 

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

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

- Perioada de derulare a ofertei: Oferta va fi iniţiată în condiţiile art. 30 din Regulamentul CNVM nr. 
1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, după cel puţin şase zile lucrătoare de la 
data publicării anunţului publicitar. Oferta se va derula timp de cinci zile lucrătoare de la data de 
29.02.2008 până la data de 06.03.2008.  
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La cererea Emitentului si cu acordul CNVM, oferta poate fi inchisa anticipat in momentul in care 
au fost subscrise toate obligatiunile obiect al ofertei. 

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

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

− (BUBID3M+BUBOR3M)/2 + 0,75% 

− unde: ratele BUBID3M şi BUBOR3M sunt ratele dobânzilor interbancare considerate la 3 luni, 
publicate pe site-ul BNR şi calculate ca mediile aritmetice ale valorilor înregistrate pe parcursul 
ultimelor 5 zile lucrătoare anterioare datei de referinţă; 

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

d = EURIBOR3M + 0,40% 
unde: EURIBOR3M este rata dobânzilor interbancare pentru depozitele în Euro la termen de 3 
luni, exprimată în procente pe an. Informaţii referitoare la cotaţiile EURIBOR se găsesc la 
adresa de internet  www.euribor.org 
 

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

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

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, iar VN = valoarea nominală a unei obligatiuni. 

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

− Tranzacţionarea pe piaţa secundară: în termen de 20 zile de la data obţinerii certificatului de 
înregistrare a valorilor mobiliare emis de către CNVM, Consiliul Local Tirgu-Mures va face toate 
demersurile necesare înscrierii la cota Bursei de Valori Bucureşti a obligaţiunilor emise. 

− Perioadele de rambursare a împrumutului şi de plată a dobânzilor către investitori: plata 
dobânzii se realizează în 78 de rate trimestriale, începând cu data de 15.05.2008. 

− Plata dobânzii se realizează trimestrial, potrivit graficului următor 

Data de 
referinţă* 

Data de plată 
(cupon) 

Dobânda 
nr. 

Perioada de plată a 
dobânzii** 

Perioada pentru care se 
plăteşte dobânda 

12.05.2008 15.05.2008 1 15.05.2008 - 23.05.2008 Începand cu prima zi de 
la expirarea perioadei de 
subscriere pana la 
14.05.2008 

12.08.2008 15.08.2008 2 15.08.2008 - 23.08.2008 15.05.2008 - 14.08.2008

12.11.2008 15.11.2008 3 15.11.2008 - 23.11.2008 15.08.2008 - 14.11.2008
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11.02.2009 15.02.2009 4 15.02.2009 - 23.02.2009 15.11.2008 - 14.02.2009

12.05.2009 15.05.2009 5 15.05.2009 - 23.05.2009 15.02.2009 - 14.05.2009

12.08.2009 15.08.2009 6 15.08.2009 - 23.08.2009 15.05.2009 - 14.08.2009

11.11.2009 15.11.2009 7 15.11.2009 - 23.11.2009 15.08.2009 - 14.11.2009

10.02.2010 15.02.2010 8 15.02.2010 - 23.02.2010 15.11.2009 - 14.02.2010

12.05.2010 15.05.2010 9 15.05.2010 - 23.05.2010 15.02.2010 - 14.05.2010

11.08.2010 15.08.2010 10 15.08.2010 - 23.08.2010 15.05.2010 - 14.08.2010

10.11.2010 15.11.2010 11 15.11.2010 - 23.11.2010 15.08.2010 - 14.11.2010

10.02.2011 15.02.2011 12 15.02.2011 - 15.02.2011 15.11.2010 - 14.02.2011

11.05.2011 15.05.2011 13 15.05.2011 - 23.05.2011 15.02.2011 - 14.05.2011

10.08.2011 15.08.2011 14 15.08.2011 - 23.08.2011 15.05.2011 - 14.08.2011

10.11.2011 15.11.2011 15 15.11.2011 - 23.11.2011 15.08.2011 - 14.11.2011

10.02.2012 15.02.2012 16 15.02.2012 - 23.02.2012 15.11.2011 - 14.02.2012

10.05.2012 15.05.2012 17 15.05.2012 - 23.05.2012 15.02.2012 - 14.05.2012

10.08.2012 15.08.2012 18 15.08.2012 - 23.08.2012 15.05.2012 - 14.08.2012

12.11.2012 15.11.2012 19 15.11.2012 - 23.11.2012 15.08.2012 - 14.11.2012

12.02.2013 15.02.2013 20 15.02.2013 - 23.02.2013 15.11.2012 - 14.02.2013

12.05.2013 15.05.2013 21 15.05.2013 - 23.05.2013 15.02.2013 - 14.05.2013

12.08.2013 15.08.2013 22 15.08.2013 - 23.08.2013 15.05.2013 - 14.08.2013

12.11.2013 15.11.2013 23 15.11.2013 - 23.11.2013 15.08.2013 - 14.11.2013

12.02.2014 15.02.2014 24 15.02.2014 - 23.02.2014 15.11.2013 - 14.02.2014

12.05.2014 15.05.2014 25 15.05.2014 - 23.05.2014 15.02.2014 - 14.05.2014

12.08.2014 15.08.2014 26 15.08.2014 - 23.08.2014 15.05.2014 - 14.08.2014

12.11.2014 15.11.2014 27 15.11.2014 - 23.11.2014 15.08.2014 - 14.11.2014

11.02.2015 15.02.2015 28 15.02.2015 - 23.02.2015 15.11.2014 - 14.02.2015

12.05.2015 15.05.2015 29 15.05.2015 - 23.05.2015 15.02.2015 - 14.05.2015

12.08.2015 15.08.2015 30 15.08.2015 - 23.08.2015 15.05.2015 - 14.08.2015
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11.11.2015 15.11.2015 31 15.11.2015 - 23.11.2015 15.08.2015 - 14.11.2015

10.02.2016 15.02.2016 32 15.02.2016 - 23.02.2016 15.11.2015 - 14.02.2016

11.05.2016 15.05.2016 33 15.05.2016 - 23.05.2016 15.02.2016 - 14.05.2016

10.08.2016 15.08.2016 34 15.08.2016 - 23.08.2016 15.05.2016 - 14.08.2016

10.11.2016 15.11.2016 35 15.11.2016 - 23.11.2016 15.08.2016 - 14.11.2016

10.02.2017 15.02.2017 36 15.02.2017 - 23.02.2017 15.11.2016 - 14.02.2017

10.05.2017 15.05.2017 37 15.05.2017 - 23.05.2017 15.02.2017 - 14.05.2017

10.08.2017 15.08.2017 38 15.08.2017 - 23.08.2017 15.05.2017 - 14.08.2017

10.11.2017 15.11.2017 39 15.11.2017 - 23.11.2017 15.08.2017 - 14.11.2017

12.02.2018 15.02.2018 40 15.02.2018 - 23.02.2018 15.11.2017 - 14.02.2018

11.05.2018 15.05.2018 41 15.05.2018 - 23.05.2018 15.02.2018 - 14.05.2018

10.08.2018 15.08.2018 42 15.08.2018 - 23.08.2018 15.05.2018 - 14.08.2018

12.11.2018 15.11.2018 43 15.11.2018 - 23.11.2018 15.08.2018 - 14.11.2018

12.02.2019 15.02.2019 44 15.02.2019 - 23.02.2019 15.11.2018 - 14.02.2019

10.05.2019 15.05.2019 45 15.05.2019 - 23.05.2019 15.02.2019 - 14.05.2019

12.08.2019 15.08.2019 46 15.08.2019 - 23.08.2019 15.05.2019 - 14.08.2019

12.11.2019 15.11.2019 47 15.11.2019 - 23.11.2019 15.08.2019 - 14.11.2019

12.02.2020 15.02.2020 48 15.02.2020 - 23.02.2020 15.11.2019 - 14.02.2020

12.05.2020 15.05.2020 49 15.05.2020 - 23.05.2020 15.02.2020 - 14.05.2020

12.08.2020 15.08.2020 50 15.08.2020 - 23.08.2020 15.05.2020 - 14.08.2020

11.11.2020 15.11.2020 51 15.11.2020 - 23.11.2020 15.08.2020 - 14.11.2020

10.02.2021 15.02.2021 52 15.02.2021 - 23.02.2021 15.11.2020 - 14.02.2021

12.05.2021 15.05.2021 53 15.05.2021 - 23.05.2021 15.02.2021 - 14.05.2021

11.08.2021 15.08.2021 54 15.08.2021 - 23.08.2021 15.05.2021 - 14.08.2021

10.11.2021 15.11.2021 55 15.11.2021 - 23.11.2021 15.08.2021 - 14.11.2021

10.02.2022 15.02.2022 56 15.02.2022 - 23.02.2022 15.11.2021 - 14.02.2022

11.05.2022 15.05.2022 57 15.05.2022 - 23.05.2022 15.02.2022 - 14.05.2022
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10.08.2022 15.08.2022 58 15.08.2022 - 23.08.2022 15.05.2022 - 14.08.2022

10.11.2022 15.11.2022 59 15.11.2022 - 23.11.2022 15.08.2022 - 14.11.2022

10.02.2023 15.02.2023 60 15.02.2023 - 23.02.2023 15.11.2022 - 14.02.2023

10.05.2023 15.05.2023 61 15.05.2023 - 23.05.2023 15.02.2023 - 14.05.2023

10.08.2023 15.08.2023 62 15.08.2023 - 23.08.2023 15.05.2023 - 14.08.2023

10.11.2023 15.11.2023 63 15.11.2023 - 23.11.2023 15.08.2023 - 14.11.2023

12.02.2024 15.02.2024 64 15.02.2024 - 23.02.2024 15.11.2023 - 14.02.2024

10.05.2024 15.05.2024 65 15.05.2024 - 23.05.2024 15.02.2024 - 14.05.2024

12.08.2024 15.08.2024 66 15.08.2024 - 23.08.2024 15.05.2024 - 14.08.2024

12.11.2024 15.11.2024 67 15.11.2024 - 23.11.2024 15.08.2024 - 14.11.2024

12.02.2025 15.02.2025 68 15.02.2025 - 23.02.2025 15.11.2024 - 14.02.2025

12.05.2025 15.05.2025 69 15.05.2025 - 23.05.2025 15.02.2025 - 14.05.2025

12.08.2025 15.08.2025 70 15.08.2025 - 23.08.2025 15.05.2025 - 14.08.2025

12.11.2025 15.11.2025 71 15.11.2025 - 23.11.2025 15.08.2025 - 14.11.2025

11.02.2026 15.02.2026 72 15.02.2026 - 23.02.2026 15.11.2025 - 14.02.2026

12.05.2026 15.05.2026 73 15.05.2026 - 23.05.2026 15.02.2026 - 14.05.2026

12.08.2026 15.08.2026 74 15.08.2026 - 23.08.2026 15.05.2026 - 14.08.2026

11.11.2026 15.11.2026 75 15.11.2026 - 23.11.2026 15.08.2026 - 14.11.2026

10.02.2027 15.02.2027 76 15.02.2027 - 23.02.2027 15.11.2026 - 14.02.2027

12.05.2027 15.05.2027 77 15.05.2027 - 23.05.2027 15.02.2027 - 14.05.2027

11.08.2027 15.08.2027 78 15.08.2027 -23.08.2027 15.05.2027 -14.08.2027

 
*Au dreptul de încasare a ratelor corespunzătoare împrumutului obligatar toţi deţinătorii de obligaţiuni 
înregistraţi în Registrul Deţinătorilor de Obligaţiuni la datele de referinţă din tabel. 
** Intervalul de plată se prelungeşte cu numărul de zile declarate nelucrătoare ulterior aprobării acestui 
Prospect.  

 

Rambursarea împrumutului se realizează trimestrial, începând cu data de 15.02.2009, potrivit 
graficului următor: 
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Data de 
referinţă* 

Data cuponului Rata Valoare rată per 
obligaţiune (RON)

Perioada de plată a 
principalului** 

11.02.2009 15.02.2009 1 1,33 15.02.2009 - 23.02.2009 

12.05.2009 15.05.2009 2 1,33 15.05.2009 - 23.05.2009 

12.08.2009 15.08.2009 3 1,33 15.08.2009 - 23.08.2009 

11.11.2009 15.11.2009 4 1,33 15.11.2009 - 23.11.2009 

10.02.2010 15.02.2010 5 1,33 15.02.2010 - 23.02.2010 

12.05.2010 15.05.2010 6 1,33 15.05.2010 - 23.05.2010 

11.08.2010 15.08.2010 7 1,33 15.08.2010 - 23.08.2010 

10.11.2010 15.11.2010 8 1,33 15.11.2010 - 23.11.2010 

10.02.2011 15.02.2011 9 1,33 15.02.2011 - 15.02.2011 

11.05.2011 15.05.2011 10 1,33 15.05.2011 - 23.05.2011 

10.08.2011 15.08.2011 11 1,33 15.08.2011 - 23.08.2011 

10.11.2011 15.11.2011 12 1,33 15.11.2011 - 23.11.2011 

10.02.2012 15.02.2012 13 1,33 15.02.2012 - 23.02.2012 

10.05.2012 15.05.2012 14 1,33 15.05.2012 - 23.05.2012 

10.08.2012 15.08.2012 15 1,33 15.08.2012 - 23.08.2012 

12.11.2012 15.11.2012 16 1,33 15.11.2012 - 23.11.2012 

12.02.2013 15.02.2013 17 1,33 15.02.2013 - 23.02.2013 

12.05.2013 15.05.2013 18 1,33 15.05.2013 - 23.05.2013 

12.08.2013 15.08.2013 19 1,33 15.08.2013 - 23.08.2013 

12.11.2013 15.11.2013 20 1,33 15.11.2013 - 23.11.2013 

12.02.2014 15.02.2014 21 1,33 15.02.2014 - 23.02.2014 

12.05.2014 15.05.2014 22 1,33 15.05.2014 - 23.05.2014 

12.08.2014 15.08.2014 23 1,33 15.08.2014 - 23.08.2014 

12.11.2014 15.11.2014 24 1,33 15.11.2014 - 23.11.2014 

11.02.2015 15.02.2015 25 1,33 15.02.2015 - 23.02.2015 

12.05.2015 15.05.2015 26 1,33 15.05.2015 - 23.05.2015 



PROSPECT DE EMISIUNE - OBLIGAŢIUNI TIRGU-MURES 2007  

12 

12.08.2015 15.08.2015 27 1,33 15.08.2015 - 23.08.2015 

11.11.2015 15.11.2015 28 1,33 15.11.2015 - 23.11.2015 

10.02.2016 15.02.2016 29 1,33 15.02.2016 - 23.02.2016 

11.05.2016 15.05.2016 30 1,33 15.05.2016 - 23.05.2016 

10.08.2016 15.08.2016 31 1,33 15.08.2016 - 23.08.2016 

10.11.2016 15.11.2016 32 1,33 15.11.2016 - 23.11.2016 

10.02.2017 15.02.2017 33 1,33 15.02.2017 - 23.02.2017 

10.05.2017 15.05.2017 34 1,33 15.05.2017 - 23.05.2017 

10.08.2017 15.08.2017 35 1,33 15.08.2017 - 23.08.2017 

10.11.2017 15.11.2017 36 1,33 15.11.2017 - 23.11.2017 

12.02.2018 15.02.2018 37 1,33 15.02.2018 - 23.02.2018 

11.05.2018 15.05.2018 38 1,33 15.05.2018 - 23.05.2018 

10.08.2018 15.08.2018 39 1,33 15.08.2018 - 23.08.2018 

12.11.2018 15.11.2018 40 1,33 15.11.2018 - 23.11.2018 

12.02.2019 15.02.2019 41 1,33 15.02.2019 - 23.02.2019 

10.05.2019 15.05.2019 42 1,33 15.05.2019 - 23.05.2019 

12.08.2019 15.08.2019 43 1,33 15.08.2019 - 23.08.2019 

12.11.2019 15.11.2019 44 1,33 15.11.2019 - 23.11.2019 

12.02.2020 15.02.2020 45 1,33 15.02.2020 - 23.02.2020 

12.05.2020 15.05.2020 46 1,33 15.05.2020 - 23.05.2020 

12.08.2020 15.08.2020 47 1,33 15.08.2020 - 23.08.2020 

11.11.2020 15.11.2020 48 1,33 15.11.2020 - 23.11.2020 

10.02.2021 15.02.2021 49 1,33 15.02.2021 - 23.02.2021 

12.05.2021 15.05.2021 50 1,33 15.05.2021 - 23.05.2021 

11.08.2021 15.08.2021 51 1,33 15.08.2021 - 23.08.2021 

10.11.2021 15.11.2021 52 1,33 15.11.2021 - 23.11.2021 

10.02.2022 15.02.2022 53 1,33 15.02.2022 - 23.02.2022 
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11.05.2022 15.05.2022 54 1,33 15.05.2022 - 23.05.2022 

10.08.2022 15.08.2022 55 1,33 15.08.2022 - 23.08.2022 

10.11.2022 15.11.2022 56 1,33 15.11.2022 - 23.11.2022 

10.02.2023 15.02.2023 57 1,33 15.02.2023 - 23.02.2023 

10.05.2023 15.05.2023 58 1,33 15.05.2023 - 23.05.2023 

10.08.2023 15.08.2023 59 1,33 15.08.2023 - 23.08.2023 

10.11.2023 15.11.2023 60 1,33 15.11.2023 - 23.11.2023 

12.02.2024 15.02.2024 61 1,33 15.02.2024 - 23.02.2024 

10.05.2024 15.05.2024 62 1,33 15.05.2024 - 23.05.2024 

12.08.2024 15.08.2024 63 1,33 15.08.2024 - 23.08.2024 

12.11.2024 15.11.2024 64 1,33 15.11.2024 - 23.11.2024 

12.02.2025 15.02.2025 65 1,33 15.02.2025 - 23.02.2025 

12.05.2025 15.05.2025 66 1,33 15.05.2025 - 23.05.2025 

12.08.2025 15.08.2025 67 1,33 15.08.2025 - 23.08.2025 

12.11.2025 15.11.2025 68 1,33 15.11.2025 - 23.11.2025 

11.02.2026 15.02.2026 69 1,33 15.02.2026 - 23.02.2026 

12.05.2026 15.05.2026 70 1,33 15.05.2026 - 23.05.2026 

12.08.2026 15.08.2026 71 1,33 15.08.2026 - 23.08.2026 

11.11.2026 15.11.2026 72 1,33 15.11.2026 - 23.11.2026 

10.02.2027 15.02.2027 73 1,33 15.02.2027 - 23.02.2027 

12.05.2027 15.05.2027 74 1,33 15.05.2027 - 23.05.2027 

11.08.2027 15.08.2027 75 1,58 15.08.2027 – 23.08.2027 

 

* 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. 

** Se prelungeşte cu zilele declarate nelucrătoare ulterior aprobării acestui Prospect. 
 
Garanţiile din partea Emitentului:  
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Municipiul TIRGU-MURES garantează plata integrală a principalului şi a dobânzilor cu parte din 
creanţele pe care le are de încasat, creanţe ce reprezintă veniturile proprii (calculate conform legii) 
aferente bugetelor locale pe toţi anii dintre 2007-2026, prin cesionarea veniturilor Emitentului ce sunt 
evidenţiate în conturile: RO56TREZ47621010201XXXXX - impozit pe profit de la agenţii economici; 
RO31TREZ47621040201XXXXX - cote defalcate din impozitul pe venit; 
RO24TREZ47621050250XXXXX - alte impozite pe venit, profit şi castiguri din capital; 
RO17TREZ47621060202XXXXX - cote defalcate din impozitul pe salarii- restante anii anteriori; 
RO73TREZ4762107020101XXX -impozit pe clădiri pers fizice; RO23TREZ4762107020102XXX -
impozit pe cladiri pers juridice; RO20TREZ4762107020201XXX –impozit pe terenuri pers fizice; 
RO67TREZ4762107020202XXX - impozit pe terenuri persoane juridice; 
RO76TREZ47621070203XXXXX - taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea 
notarială şi alte taxe de timbru; RO72TREZ47621070250XXXXX - alte impozite şi taxe pe 
proprietate( taxă teren); RO45TREZ47621120207XXXXX – taxe hoteliere; 
RO04TREZ47621150201XXXXX -  impozit pe spectacole; RO70TREZ47621150250XXXXX – alte 
taxe pe servicii specifice; RO92TREZ4762116020201XXX – taxe asupra mijloacelor de transport 
pers. fizice; RO42TREZ4762116020202XXX - taxe asupra mijloacelor de transport persoane juridice; 
RO98TREZ47621160203XXXXX - taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de 
funcţionare; RO45TREZ47621180250XXXXX - alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării 
bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi; RO94TREZ47621160250XXXXX – alte impozite şi taxe ( 
taxa firmă, taxa reclamă); RO73TREZ47621300201XXXXX -  vărsaminte din profitul net al 
regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale; RO46TREZ47621300203XXXXX – restituiri 
de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi; RO19TREZ47621300205XXXXX – venituri 
din concesiuni şi închirieri ; RO42TREZ47621300250XXXXX – alte venituri din proprietate; 
RO02TREZ47621330208XXXXX - venituri din prestari servicii; RO72TREZ47621330210XXXXX – 
contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie  socială; 
RO23TREZ47621330228XXXXX – venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, impurităţii şi 
despăgubiri; RO17TREZ47621330250XXXXX –alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi; 
RO10TREZ47621340202XXXXX - taxe extrajudiciare de timbru; RO41TREZ47621340250XXXXX 
– alte venituri din taxe administrative, eliberări permise; RO96TREZ47621350201XXXXX – venituri 
din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale; RO34TREZ47621350202XXXXX - 
penalităţi pentru nedepunere sau depunere cu întârziere a declaraţiei de impozite şi taxe;_ 
RO69TREZ47621350203XXXXX - încasari din valorificarea bunurilor confiscate potrivit legii; 
RO65TREZ47621350250XXXXX - alte amenzi, penalităţi şi confiscări;   
RO89TREZ47621360250XXXXX – alte venituri; RO47TREZ47621370201XXXXX –donaţii şi 
sponsorizări; RO95TREZ47621390201XXXXX - venituri din valorificarea unor bunuri ale 
instituţiilor publice; RO68TREZ47621390203XXXXX -venituri din vânzarea locuinţelor construite 
din fondurile statului; RO06TREZ47621390204XXXXX - venituri din privatizare; 
RO14TREZ47621390207XXXXX - venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat   
Cuantumul veniturilor cu care Municipiului TIRGU-MURES 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: 2007-2026. 
Veniturile care se constituie garanţie şi care sunt încasate la bugetul local vor fi supuse condiţiilor 
Acordului de Garantare, care se va aplica cu prioritate faţă de orice revendicări ale unor ulteriori terţi 
către Primaria Tirgu-Mures, indiferent dacă aceste terţe părţi cunosc sau nu cunosc Acordul de 
Garantare încheiat între Primarul Municipiului Tirgu-Mures şi investitori. 

Conform legilor cu privire la finanţele publice locale (Legea 273/2006), împrumutul contractat de 
autoritatea publică locală reprezintă o obligaţie generală care trebuie rambursată conform 
acordurilor încheiate din resursele aflate la dispoziţia autorităţii publice locale, cu excepţia 
transferurilor de la bugetul de stat cu destinaţie specială. Datoria publică locală va fi rambursată 
exclusiv din veniturile prin care s-a garantat împrumutul respectiv de către autorităţile 
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administraţiei publice locale. Emitentul se obligă să ramburseze datoria şi să plătească dobânzile 
şi comisioanele aferente acestei datorii din veniturile autorităţii administraţiei publice locale, fără 
ca alte autorităţi publice (Guvernul, Consiliile Judeţene, etc.) să aibă vreo obligaţie de plată şi 
fără a fi folosită credibilitatea sau capacitatea de impozitare a altor autorităţi pentru garantarea 
rambursării datoriei autorităţii publice locale, a plăţii dobânzilor şi a comisioanelor aferente. 

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

 Obţinerea aprobării CNVM de modificare a Prospectului; 

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

Data şi numărul deciziei CNVM de aprobare:  319/18.02.2008.  

Autorizarea împrumutului obligatar 
Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanţelor Publice prin Hotărârea 
nr. 401 din data de 06.07.2006 a autorizat contractarea împrumutului obligatar. 
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3. Date financiare selectate: capitalizarea şi gradul de îndatorare; motivele iniţierii ofertei 
publice şi modul de utilizare a fondurilor obţinute în urma ofertei;  factorii de risc ai investiţiei 

3.1. Capitalizarea şi gradul de îndatorare 
 
Conform legislaţiei în vigoare, totalul datoriilor anuale reprezentând ratele scadente la împrumuturile 
contractate, dobânzile şi comisioanele aferente acestora, inclusiv ale împrumutului care urmează să fie 
angajat, motiv al prezentului Prospect, nu trebuie să depăşească limita de 30% din totalul veniturilor 
proprii la bugetele locale. 

Prezentam în continuare estimările pentru anii 2007 - 2026 privind totalitatea plăţilor scadente anuale 
privind serviciul datoriei publice locale şi a veniturilor proprii calculate conform legii.  

 
Serviciul datoriei publice                                                                                                                
                                                                                                                                                 Mii RON 

Nr. 
Crt. 

Serviciul anual al datoriei publice 
locale 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 

Serviciul datoriei publice locale 
pentru imprumuturi existente 
(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m) 24,118.1 24,706.0 21,790.8 16,991.0 10,540.9 3,533.5 3,360.4 3,187.3 3,014.2 2,841.1 

a)Garantie BCIT1 600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

b)Garantie BCIT2 3,000.0 1,578.0 158.2 158.2 158.2 158.2 158.2 158.2 158.2 158.2 

c)Rambursari rate BERD 1 748.8 748.8 748.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

d)Dobanzi BERD 1 179.7 119.8 59.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

e)Rambursari rate BERD 2 0.0 2,163.6 2,163.6 2,163.6 2,163.6 2,163.6 2,163.6 2,163.6 2,163.6 2,163.6 

f)Dobanzi BERD 2 1,627.1 1,904.0 1,730.9 1,557.8 1,384.7 1,211.6 1,038.5 865.5 692.4 519.3 

g)Garantie Energomur 2,645.3 2,467.3 2,289.3 2,111.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

h) Garantie ASTOR COM 1 1,585.0 1,423.1 1,282.8 588.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

i) Garantie ASTOR COM 2 3,832.5 3,444.3 3,118.2 2,792.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

j)Garantie Transport Local 1 2,740.2 3,660.9 3,406.0 3,151.1 2,896.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

k) Garantie Transport Local 2 3,198.5 2,973.2 2,747.8 2,117.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

l) Garantie UTI Sistem 1,941.5 2,203.5 2,065.7 330.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1 

m) Bilete la ordin Ivenio 2,019.60 2,019.60 2,019.60 2,019.60 3,938.22           
Serviciul datoriei publice locale 
pentru care se face notificarea 
(a+b+c) 1,734.7 4,479.4 7,260.4 7,016.7 6,772.9 6,529.2 6,285.5 4,679.1 4,536.9 4,394.7 

a) Rambursarea imprumutului 0.0 0.0 2,766.4 2,766.4 2,766.4 2,766.4 2,766.4 2,766.4 2,766.4 2,766.4 

b) Dobanzi 1,666.0 4,339.8 4,464.3 4,222.0 3,979.7 3,737.3 3,495.0 1,889.9 1,749.1 1,608.3 

2 

c) Comisioane 68.7 139.5 29.7 28.3 26.9 25.5 24.1 22.7 21.4 20.0 
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Serviciul TOTAL al datoriei publice locale 
(a+b) 25,852.8 29,185.4 29,051.2 24,007.6 17,313.8 10,062.7 9,645.9 7,866.4 7,551.1 7,235.8 

a) Rambursarea imprumuturilor 
(1a+1b+1c+1e+1g+1h+1i+1j+1k+1l+1m+2a) 22,311.3 22,682.2 22,766.4 18,199.6 11,922.6 5,088.2 5,088.2 5,088.2 5,088.2 5,088.2 

b) Dobanzi (1d+1f+2b) 3,472.7 6,363.6 6,255.1 5,779.8 5,364.4 4,949.0 4,533.5 2,755.4 2,441.5 2,127.6 

3 

c) Comisioane (2c) 68.7 139.5 29.7 28.3 26.9 25.5 24.1 22.7 21.4 20.0 

 
 

Nr. 
Crt. 

Serviciul anual al datoriei publice 
locale 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

 

Serviciul datoriei publice locale 
pentru imprumuturi existente 
(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m) 2,668.0 2,494.9 158.2 158.2 158.2 158.2 79.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

a)Garantie BCIT1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

b)Garantie BCIT2 158.2 158.2 158.2 158.2 158.2 158.2 79.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

c)Rambursari rate BERD 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

d)Dobanzi BERD 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

e)Rambursari rate BERD 2 2,163.6 2,163.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

f)Dobanzi BERD 2 346.2 173.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

g)Garantie Energomur 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

h) Garantie ASTOR COM 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

i) Garantie ASTOR COM 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

j)Garantie Transport Local 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

k) Garantie Transport Local 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

l) Garantie UTI Sistem 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1 

m) Bilete la ordin Ivenio                       
Serviciul datoriei publice locale 
pentru care se face notificarea 
(a+b+c) 4,252.5 4,110.3 3,968.1 3,825.9 3,683.7 3,541.6 3,399.4 3,257.2 3,115.0 2,972.8 2,262.6 

a) Rambursarea imprumutului 2,766.4 2,766.4 2,766.4 2,766.4 2,766.4 2,766.4 2,766.4 2,766.4 2,766.4 2,766.4 2,204.8 

b) Dobanzi 1,467.5 1,326.7 1,185.9 1,045.1 904.3 763.5 622.7 481.8 341.0 200.2 57.8 

2 

c) Comisioane 18.6 17.2 15.8 14.4 13.1 11.7 10.3 8.9 7.5 6.1 0.0 

Serviciul TOTAL al datoriei publice locale 
(a+b) 6,920.5 6,605.2 4,126.3 3,984.1 3,841.9 3,699.8 3,478.5 3,257.2 3,115.0 2,972.8 2,262.6 

a) Rambursarea imprumuturilor 
(1a+1b+1c+1e+1g+1h+1i+1j+1k+1l+1m+2a) 5,088.2 5,088.2 2,924.6 2,924.6 2,924.6 2,924.6 2,845.5 2,766.4 2,766.4 2,766.4 2,204.8 

b) Dobanzi (1d+1f+2b) 1,813.7 1,499.8 1,185.9 1,045.1 904.3 763.5 622.7 481.8 341.0 200.2 57.8 

3 

c) Comisioane (2c) 18.6 17.2 15.8 14.4 13.1 11.7 10.3 8.9 7.5 6.1 0.0 
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Gradul de indatorare 
 
 
 1 2 3 4 5 

Anul Venituri Proprii Cote defalcate din 
impozitul pe venit 

30% din 
Veniturile 

proprii 

Serviciul anual 
al datoriei 

publice 

Gradul de 
indatorare 5/1 

2007 162787.30 80300.0 48836.2 25852.76 15.88% 
2008 172554.54 85118.0 51766.4 29185.39 16.91% 
2009 182907.81 90225.1 54872.3 29051.15 15.88% 
2010 193882.28 95638.6 58164.7 24007.65 12.38% 
2011 205515.22 101376.9 61654.6 17313.84 8.42% 
2012 217846.13 107459.5 65353.8 10062.70 4.62% 
2013 230916.90 113907.1 69275.1 9645.89 4.18% 
2014 244771.91 120741.5 73431.6 7866.39 3.21% 
2015 259458.22 127986.0 77837.5 7551.10 2.91% 
2016 275025.72 135665.2 82507.7 7235.82 2.63% 
2017 291527.26 143805.1 87458.2 6920.53 2.37% 
2018 309018.90 152433.4 92705.7 6605.25 2.14% 
2019 327560.03 161579.4 98268.0 4126.33 1.26% 
2020 347213.63 171274.1 104164.1 3984.14 1.15% 
2021 368046.45 181550.6 110413.9 3841.94 1.04% 
2022 390129.24 192443.6 117038.8 3699.75 0.95% 
2023 413536.99 203990.2 124061.1 3478.46 0.84% 
2024 438349.21 216229.7 131504.8 3257.16 0.74% 
2025 464650.16 229203.4 139395.0 3114.97 0.67% 
2026 492529.17 242955.6 147758.8 2972.78 0.60% 
2027 522080.92 257533.0 156624.3 2262.57 0.43% 

 

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

Prezenta emisiune de obligaţiuni emise de Municipiul Tirgu-Mures reprezintă ceea de a doua transa  a unei 
emisiuni în valoare de 32.000.0000 RON, prima transa a fost emisa în 2007 – 20.000.000 RON  
Suma totală necesară pentru finalizarea obiectivelor de investiţii prezentate mai jos este de 52.000.000 
RON şi va fi finantata prin cele 2 transe de emisiuni de obligaţiuni. 
 

Nr. crt. 
Lista obiectivelor de investiţii aprobate prin HCL nr.  

28/2006 cu completarile si modificarile ulterioare Valoare finantata prin credit 
1  Modernizare locuinţe sociale  1.770.806,15
  str. Rovinari nr 24A  570.806,15
  str. Rovinari nr. 24B  1.200.000,00
2  Reabilitare pod Calarasi  575.461,00
3  Modernizare 4 strazi  22.700.000,00
  B-dul 22 dec 1989  5.000.000,00
  str. Cutezantei  3.600.000,00
  B-dul Panduri  6.200.000,00

*) totalul datoriilor anuale reprezentand ratele scadente la imprumuturile contractate si/sau garantate, dobanzile 
si comisioanele aferente acestora, inclusiv ale imprumutului care urmeaza sa fie contractat si/sau garantat 
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  B-dul 1 dec 1918  7.900.000,00
4  Modernizare str. Al. Papiu Ilarian  1.500.000,00
5  Amenajare parcare Bulevard  600.000,00
6  Modernizare P-ta Teatrului  4.450.000,00
7  Statie de epurare la groapa de gunoi  900.000,00
8  Calea Sighisoarei  6.223.732,85
9  Modernizare conducte energie termica  1.500.000,00

10  Modernizare str. Tudor Vladimirescu  2.520.000,00
11  Amenajare intersectie P-ta Victoriei  2.610.000,00
12  Modernizare piscina Mircea Birau  950.000,00

13 Achizitie cladiri sociale SC ROMCAB SA 5.700.000,00

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

i. Riscul de credit al Municipiului Tirgu-Mures  nu este evaluat de o agenţie de rating 
La data redactării prezentului Prospect, nici o agenţie de rating naţională sau internaţională nu analizează 
riscul de credit al Municipiului Tirgu-Mures, astfel încât potenţialii investitori nu se pot baza pe o evaluare 
profesională şi independentă a capacităţii financiare a municipiului. De asemenea, nici obligaţiunile nu sunt 
evaluate de nici o agenţie de rating naţională sau internaţională. 

ii. Risc datorat trecerii la moneda EURO 
România a aderat in 2007 la Uniunea Europeană, iar un pas deosebit de important în procesul de integrare 
este trecerea la moneda EURO. În cazul în care această trecere se va efectua pe parcursul maturitătii 
acestor obligaţiuni, modalitatea de calcul şi de plată a dobânzilor şi a ratelor de principal se vor efectua cu 
respectarea normelor legale incidente la respectivul moment şi în conformitate cu prevederile prezentului 
prospect. 

iii. Risc valutar 
Moneda românească a cunoscut devalorizari puternice faţă de principalele valute străine. Rata de schimb 
valutar a leului faţă de orice valută convertibilă este un risc ce nu afectează direct acest împrumut obligatar, 
dat fiind că împrumutul este în lei, la fel şi veniturile din care se va asigura rambursarea.  

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

v. Risc referitor la preţ 
Acest gen de risc este relevant pentru investitorii care nu intenţionează să păstreze obligaţiunile până la 
maturitatea acestora. Dacă obligatiunile se vor tranzactiona pe piata reglementata administrata de BVB, 
este posibil ca, în cazul unei lichidităţi scăzute a acestor titluri la BVB, diferenţa între preţurile bid şi ask să 
fie semnificativă. Variaţiile de preţ sunt limitate de recalcularea trimestriala a dobânzii şi de legarea acesteia 
de media ratelor BUBID şi BUBOR la 3 luni. 
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4.  Informaţii privind Emitentul 

4.1. Informaţii generale 
Primăria Municipiului Tirgu-Mures are sediul in Piata Victoriei, nr.3, Tirgu-Mures, jud. Mures, România, 
Cod fiscal R14756536. 

4.2.    Privire generală asupra activităţii Emitentului 

Regimul juridic al administraţiei publice locale 
Potrivit Constituţiei şi Legii nr. 215/2001  republicata privind Administraţia Publică Locală, 
administraţia publică se întemeiază pe principiile descentralizării, autonomiei locale şi 
deconcentrării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii 
şi ale consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit. Autonomia 
locală administrativă şi financiară priveşte organizarea, funcţionarea, competenţele şi atribuţiile, 
precum şi gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparţin comunităţilor locale. Competenţele şi 
atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale sunt depline şi exclusive şi se stabilesc numai 
prin lege.  

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

5.1. Tendinţe şi perspective ale dezvoltării Emitentului 
In ultimii trei ani, Primaria municipiului Tirgu-Mures a investit foarte mult in dezvoltarea si 
modernizarea infrastructurii orasului: 

 Au fost reabilitati integral peste 40 de km de drumuri, de asemenea au fost pietruite sau 
asfaltate 32 de drumuri de pamant. 

 S-au amenajat sau au fost refacute 45 de parcuri si zone verzi, s-au plantat peste 2.000 de 
arbusti. 

 S-au instalat peste 1.000 de corpuri de iluminat conform celor mai moderne standarde in 
domeniu. 

 A fost modernizat mobilierul urban in domeniul comertului 

 Au fost reamenajate pietele agroalimentare si cele care comercializeaza bunuri de larg 
consum. 

 Investitiile au vizat si contorizarea la nivel de scara si bloc 

 S-a investit masiv in modernizarea zonelor de agrement ale orasului, promovandu-se 
standardele europene in domeniu. 

 In colaborare cu ANL, Primaria municipiului Tirgu-Mures a dat in folosinta in ultimii 3 ani 
trei blocuri de locuinte cu 135 de apartamante. 

 Au mai fost realizate 30 de case in regim de credit ipotecar si mai sunt contractate alte 32 
de case. 

 Proiectele menite a contribui la dezvoltarea municipiului se bazeaza indeosebi pe 
promovarea parteneriatului public privat. 
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Primaria municipiului Tirgu-Mures studiaza realizarea unor proiecte menite a contribui la atragerea 
agentilor economici in cofinantarea unor servicii de mare interes pentru municipiu, dintre aceste 
proiecte enumeram: 

 Amenajarea unei balastiere, a unei statii de betoane si asfalt care sa asigure materia prima 
necesara pentru lucrarile de reparatii drumuri si modernizare infrastructura angajate de 
catre municipalitate; 

 Extinderea Complexului de sport si agrement „Muresul” prin amenajarea unui lac pentru 
sporturi nautice si a unui parc de vacanta modern; 

 Vitalizarea Cetatii Tirgu-Mures prin amenajarea unor pensiuni, restaurante, sali de expozitii 
si conferinte; 

 Atragerea unor investitori dispusi sa administreze si sa investeasca in dezvoltarea si 
modernizarea Hotelului Tineretului, a Casei de cultura „Mihai Eminescu”, precum si a 
casei de oaspeti a Primariei Tirgu-Mures, in asociere cu municipalitatea. 

Proiectele de importanta deosebita pentru primaria Tirgu-Mures sunt: 

a. Modernizarea si reconfigurarea zonei centrale a municipiului Targu-Mures 

Pe parcursul ultimelor doua decenii functiunile zonei centrale au cunoscut o degradare treptata, 
rezultata din suprasolicitarea capacitatilor functionale, mai ales in ceea ce priveste circulatia 
autovehiculelor si serviciilor aferente; 

Numai interventia prompta si relativ rapida poate salva acest valoros areal de la o degradare 
ireversibila, adaptandu-l presiunilor functionale si mentinandu-l ca pe o zona cu potential de 
dezvoltare. 

Propunerea de reabilitare a zonei centrale are in vedere eliminarea disfunctiilor rezultate ca urmare 
a aglomeratiei excesive, reducerea treptata pana la suprimare a traficului auto de tranzit. 

Proiectul Primariei Tirgu-Mures prevede reorganizarea circulatiei in pietele Victoriei si 
Trandafirilor pe un singur sens cu trei benzi si ordonarea circulatiei autovehiculelor intr-un sistem 
inelar care va degreva zona centrala. Sensul opus de circulatie, pe directia Catedrala Mare 
Ortodoxa – Piata Victoriei va fi destinat exclusiv circulatiei pietonale, urmand a fi amenajate in 
zona parcuri cu fantani arteziene, alei de promenada, terase, etc. 

Realizarea acestui proiect este corelata cu realizarea centurilor orasului cat si a noii artere de 
legatura dintre cartierul „Tudor Vladimirescu” si zona „22 Decembrie” pe baza unui complex 
studiu de circulatie elaborat de specialisti. Termenul de realizare este de 4-5 ani. 

b. Constructii de locuinte 
In primavara anului 2004 au demarat lucrarile de constructie a 5 blocuri de locuinte insumand 135 
de apartamente, lucrari care se afla in curs de derulare. 

Primaria a intocmit documentatiile necesare pentru urbanizarea pasunii municipale, in suprafata de 
45 de hectare (deasupra Caii Sighisoarei), pe care se vor construi 395 de locuinte individuale si 194 
de apartamnete in blocuri, destinate tinerilor avand varsta pana in 35 de ani. Lucrarile de 
infrastructura au demarat in primavara anului 2004, fiind finantate de autoritatea locala, realizarea 
drumurilor este finantata de A.N.D., iar locuintele vor fi finantate prin sistemul de credit ipotecar. 
Lucrarile pentru costructia acestor locuinte sunt in curs de derulare. 

c. Depozit ecologic de deseuri menajere 
Actuala rampa de depozitare a deseurilor menajere, situata in localitatea Cristesti nu dispune de 
amenajarile necesare pentru a corespunde normativelor europene privind protectia mediului. 
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Totodata depozitul a ajuns la suprasaturatie impunandu-se o interventie rapida din partea 
administratiei publice locale pentru gasirea unei solutii alternative. 

Primaria a elaborat studiul de fezabilitate si proiectul privind ecologizarea actualei rampe de 
deseuri, investitie de 10 miliarde de lei. Studiindu-se variantele posibile de amenajare a unui 
depozit de deseuri care sa respecte standardele europene in domeniu, s-a optat pentru 
implementarea tehnologiei Power Pack, sistem agreat si de Ministerul Apelor si Protectiei 
Mediului. Intr-o prima etapa se studiaza implementarea tehnologiei de compactare si ambalare, 
mai apoi depozitarea deseurilor in conditii ecologice. Ulterior aceste deseuri vor fi incinerate 
printr-un sistem agreat de Uniunea Europeana, prin ardere furnizandu-se energie termica si 
electrica ce va aduce venituri municipiului.  

d. Acoperire parau Poclos 
Paraul Poclos reprezinta o imagine dezolanta pentru oras. Traversand municipiul de la un capat la 
celalalt, acest parau adeseori colmatat din cauza neglijentei sau indolentei unora dintre locuitorii 
orasului, poate constitui un permanent focar de infectie. 

Primaria Tirgu-Mures ofera posibilitatea agentilor economici de a investi in amenajarea unor spatii 
comerciale, sedii de firma sau birouri pe spatiile disponibile, prin acoperirea unei sectiuni din 
paraul Poclos. Intr-o astfel de varinata se doreste, practic, extinderea zonei centrale a muicipiului si 
corectarea estetica a imaginii actuale a paraului. 

Primaria pune la dispozitie pachetul complet de proiectare, implicit autorizatiile necesare costruirii, 
urmand ca cei interesati sa efectueze investitiile din surse proprii, in temeiul unui parteneriat public 
privat. Invetitia este realizabila intr-un an. 

e. Parc industrial 

Primaria municipiului Tirgu-Mures considera vitala dezvoltarea si extinderea sectorului economic. 
Acest lucru poate fi rapid realizat prin amenajarea unui parc industrial. In lipsa unor terenuri 
propice unei asemenea destinatii, orasul nemaiavand posibilitatea de a se extinde, a fost promovat 
un proiect de hotarare de guvern privind trecerea in patrimoniul Primariei Tirgu-Mures a terenului 
in suprafata de 120 de hectare, aflat in prezent in administrarea operativa a Aeroclubului sportiv 
Tirgu-Mures. Terenul respectiv este utilizat acum mai mult ca pasune, aeroclubul ,in lipsa 
fondurilor necesare,functioneaza la limita de avarie timp de cel mult 2-3 luni pe an. 

Primaria este in masura sa asigure investitiile necesare pentru amenajarea unui parc industrial pe 
acest teren, in preajma caruia sunt proiectate 250 de unitati de locuit si un centru comercial 
modern. Terenul dispune de utilitatile necesare, aflandu-se in imediata vecinatate a caii ferate, a 
drumului care face legatura cu E60 si la cca. 8 km de Aeroportul international Tirgu-Mures – 
Vidrasau. Primaria va asigura in schimb fondurile necesare pentru mutarea Aeroclubului pe un alt 
amplasament. 

Primaria este in masura sa asigure fondurile necesare pentru dezvoltarea infrastructurii industriale 
in zona si sa puna la dispozitia investitorilor terenul necesar, urmand ca prin intermediul 
Consiliului local municipal Tirgu-Mures sa fie promovate, in temei legal, conditii avantajoase 
pentru cei dispusi sa investeasca. 

Proiectul poate fi realizat in 2-3 ani, iar in ce priveste constructia de locuinte invecinate parcului 
industrial se va proceda la un parteneriat cu Agentia nationala a locuintei. 

 

f. Centuri rutiere 
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Gradul agresiv de aglomerare urbana impune realizarea rapida a unor centuri rutiere menite a 
devia traficul de tranzit in afara zonei centrale a municipiului. 

Pentru varianta ocolitoare Livezeni – Platoul Cornesti – Sangiorgiu de Mures a fost realizat studiul 
de fezabilitate. Valosarea investitiei se ridica la 240 de miliarde de lei aceasta putand fi realizata in 
2-3 ani. Variante posibile: a) cofinantare printr-un program guvernamental; b) emiterea de 
obligatiuni municipale; c) creditare printr-un program bancar. 

Pentru varianta Sangiorgiu de Mures – Santana – Sancraiu de Mures – Nazna se poate realiza prin 
extinderea si modernizarea unui drum deja existent, in colaborare cu Consiliul Judetean Mures. 

Pe termen lung se doreste mutarea liniei ferate din zona centrala, in nordul municipiului si crearea 
unui drum rapid pe actualul amplasament al caii ferate. 

Planul de investitii de capital 
Inca din 1995 a fost definitivat Proiectul de Urbanism al Municipiului, in acest document sunt 
prezentate principalele directii si proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv investitiile prioritare 
pentru dezvoltarea Municipiului Tirgu-Mures. 

6. Organele de conducere şi angajaţii Emitentului 
 
Consiliul Local 
Consiliul local Tirgu-Mures este compus din 23 de membri aleşi prin vot egal, secret direct şi liber 
exprimat. Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare, lunar, la convocarea primarului şi în 
şedinte extraordinare la cererea primarului sau a cel puţin o treime din numărul membrilor 
consiliului. Şedinţele consiliului local sunt legal constituite dacă este prezentă majoritatea 
consilierilor în funcţie. Şedinţele consiliului local sunt conduse de un consilier, ales în funcţia de 
presedinte de sedinta pentru o perioadă de trei luni cu votul majorităţii consilierilor în funcţie. 

Prezentul consiliu local este rezultatul alegerilor din 2004, iar următoarele alegeri vor avea loc în 
2008. Consiliul local poate fi dizolvat dacă a adoptat, într-un interval de cel mult 6 luni, cel puţin 3 
hotărâri care au fost anulate de instanţa de contencios administrativ prin hotărâre judecătorească 
rămasă definitivă şi irevocabilă. Dizolvarea consiliului local se face prin hotărârea Guvernului, la 
propunerea motivată a prefectului, bazată pe hotărârile judecătoreşti rămase definitive şi 
irevocabile. 

Componenta Consiliului local Tirgu-Mures este prezentată în tabelul de mai jos: 

 
 

L I S T A    N O M I N A L Ă 
a consilierilor municipali, aleşi la data de 6 iunie 2004, în Consiliul local municipal Tîrgu Mureş 

 
TELEFON Nr. 

Crt. 
NUMELE ŞI 

PRENUMELE 
DATA 

NAŞTERII 
DOMICILIUL PROFESIA LOC DE 

MUNCĂ 
OCUPAŢIA 

Acasă Serviciu  

1.  BAKOS LEVENTE 
(U.D.M.R.) 

24.10.1969 Str. Godeanu, nr. 
3/5 

Inginer/ 
economist 

Municipiul 
 Tîrgu Mureş  

VICEPRIMAR 
 

236457 
0744851672 

 
 

2.  BALINT ŞTEFAN 
(U.D.M.R.) 

30.06.1953  Profesor Liceul „Bolyai 
Farkas” 

Profesor 0727369389  
 

3.  BENEDEK ISTVAN 
(U.D.M.R.) 

20.10.1948 Str. Făget, 
 nr. 18/15 

Medic Clinica  
medicală II 

Medic 0744504465 
214304 

261120-fax 
215665 
216608 

4.  CRĂCIUN IOAN 
FLORIN (P.S.D.) 

19.05.1976 Str. Prieteniei, nr. 
5/3 

Economist Banca 
Comercială 
„Carpatica” 

Director 0740107209  

5.  DANE KAROLY 
ANDRAS (U.D.M.R.) 

06.12.1956 P-ţa Trandafirilor, 
27-30, ap. 12 

Profesor Universitatea 
Sapientia 

Lector 
universitar 

0746203056 
267081 
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6.  DAVID CSABA 
(U.D.M.R.) 

11.02.1956 
 

Str. Tuşnad, 
 nr. 1/13 

Inginer SC Purator 
Ecotehnic SRL 

Director 
tehnic 

261255 
0722507014 

215801 
252617 

7.  FEKETE ATTILA 
(U.D.M.R.) 

28.11.1975 Str. I. Buteanu, nr. 
38/10 

jurist SC 
COMPANIA 
AQUASERV 

SA 

cons. jur. 221769 
0745593926 

 

8.  KIRSCH ATTILA 
(U.D.M.R.) 

30.09.1960 Str. Sinaia,  
nr. 8 

Inginer SC PHARMICO 
SRL 

 219267 
0745535726 

 
 

9.  KOLOZSVARI 
ZOLTAN CSABA  

(U.D.M.R.) 

28.04.1937  Str. Avram Iancu, 
nr. 30 

 

Inginer SC Plasmaterm 
SA 

Director 
executiv 

218716 
0722388650 

268712 
263337-fax 

10.  MAILAT VIRGIL 
(P.N.L.) 

 

26.07.1948 Str. Ilie Munteanu, 
37 

 
Inginer 

SC BERE  
MUREŞ SA 

 
Manager 

311788 
0722507023 

 

11.  MAIOR SERGIU 
CLAUDIU  (P.R.M.) 

05.08.1973 Agricultorilor, nr. 
32B 

 SC SILETINA 
IMPEX SRL 

Administrato
r 

0744208107  

12.  MOLNAR GABOR 
(U.D.M.R.) 

19.03.1951 
 

Str. Ciucaş, nr. 8 Inginer SC AAGES 
SRL 

Director 267485 
0744602493 

213043 
215769 fax 

13.  MORARU OCTAVIAN 
(P.U.N.R.) 

27.09.1939 Str.Gh 
Marinescu,nr 24 

Inginer - Pensionar 0744648485 
215764 

 
 

14.  MOZES LEVENTE 
SANDOR (U.D.M.R.) 

04.03.1975 Str. Înfrăţirii,  
nr. 16/16 

Economist/ 
merceolog 

 Inspector 242148 
0740623750 

 

15.  NEMES PAL 
(U.D.M.R.) 

16.12.1975 Str. N. Bălcescu, 
nr. 2A/15 

Economist SC NOVOCOM 
CONSULT SRL 

Manager 0744623282 269538 fax 
227481 

16.  OPRIŞCAN DORU 
MIHAI (independent) 

13.11.1955 Str.N.Grigorescu, 
nr. 4D/15 

Inginer SC STRATECH 
SRL 

director 0744528555  

17.  OPROIESCU PETRU 
FLORIN (P.S.D.) 

17.06.1954  Inginer/profesor Grup şcolar 
 Aurel Persu 

Director 269092 
0722467787 

232638 
232718 fax 

18.  POP AUREL  
MIRCEA (P.R.M.) 

14.09.1955 B-dul 1848,  
nr. 11/37 

Sing. SC ROGEIA 
PROD COM 

Administrato
r 

265822 
0722388642 

 

19.  POP LIVIU MARIUS 
(P.N.L.) 

 Pţa Trandafirilor 
nr. 6/6 

jurist FEDERALCO
OP MUREŞ 

Vicepreşedin
te 

250006 
0744179376 

 
268271 

20.  SITA IOAN 
(P.R.M.) 

22.03.1943 Str. Avram Iancu, 
nr. 5A 

Medic stomatolog CAB PRIVAT Medic 
stomatolog 

0723365790  
 

21.  ŞTEFANOVICI 
MIRCEA (P.U.N.R.) 

25.09.1954 Str. Plevna, 
 nr. 10 

Inginer SC FORAJ 
SONDE SA 

Şef serviciu 0723181503 
0741215754 

263266 
263163 

22.  TORZSOK SANDOR 
LASZLO (U.D.M.R.) 

10.12.1954 Str. Libertăţii, nr. 
60B/3 

Inginer RA 
AQUASERV  
Tîrgu Mureş 

Şef serviciu 
investiţii 

238106 
0744613685 

210987 
213026 fax 

23.  VLAS FLORIN 
(P.S.D.) 

01.03.1954 
 

Str.Grădinarilor, 
nr. 22 

Maistru S.C. Voiajor 
S.A. 

Director 
general 

0722344070 263115 

 
Atribuţiile Consiliului local 

În exercitarea atribuţiilor ce îi revin consiliul local adoptă hotărâri, cu votul majorităţii membrilor 
prezenţi, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare şi funcţionare a 
consiliului cere o altă majoritate. Hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condiţiile legii, 
administrarea domeniului public şi privat al oraşului, participarea la programe de dezvoltare locală, 
regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră, organizarea şi dezvoltarea urbanistică a 
localităţilor şi amenajarea teritoriului, precum şi cele privind asocierea sau cooperarea cu alte 
autorităţi publice, cu organizaţii neguvernamentale, cu persoane juridice române sau străine se 
adoptă cu votul a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie. Hotărârile normative 
devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoştinţa publică iar cele individuale de la data 
comunicării. 

Consiliul local are următoarele atribuţii principale:  

 alege din rândul consilierilor viceprimarii şi stabileşte, în limitele normelor legale, numărul de 
personal din aparatul propriu;  

 aprobă statutul comunei sau al oraşului, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a 
consiliului;  

 avizează sau aprobă, după caz, studii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, 
de organizare şi amenajare a teritoriului, documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism, 
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inclusiv participarea la programe de dezvoltare locală, regională, zonală şi de cooperare 
transfrontalieră, în condiţiile legii;  

 aprobă bugetul local, împrumuturile, virările de credite şi modul de utilizare a rezervei 
bugetare; aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar; stabileşte impozite şi taxe locale, 
precum şi taxe speciale, în condiţiile legii;  

 aprobă, la propunerea primarului, în condiţiile legii, organigrama, statul de funcţii, numărul de 
personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate, ale 
instituţiilor şi serviciilor publice, precum şi ale regiilor autonome de interes local;  

 administrează domeniul public şi domeniul privat al comunei sau oraşului;  

 hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a 
comunei sau oraşului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile 
legii;  

 hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei sau 
oraşului, după caz, în condiţiile legii;  

 înfiinţează instituţii publice, societăţi comerciale şi servicii publice de interes local; urmăreşte, 
controlează şi analizează activitatea acestora; instituie, cu respectarea criteriilor generale 
stabilite prin lege, norme de organizare şi funcţionare pentru instituţiile şi serviciile publice de 
interes local; numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, conducătorii serviciilor 
publice de interes local, precum şi pe cei ai instituţiilor publice din subordinea sa; aplică 
sancţiuni disciplinare, în condiţiile legii, persoanelor pe care le-a numit;  

 hotărăşte asupra înfiinţării şi reorganizării regiilor autonome de interes local; exercită, în 
numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile acţionarului la societăţile comerciale 
pe care le-a înfiinţat; hotărăşte asupra privatizării acestor societăţi comerciale; numeşte şi 
eliberează din funcţie, în condiţiile legii, membrii consiliilor de administraţie ale regiilor 
autonome de sub autoritatea sa;  

 analizează şi aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism 
ale localităţilor, stabilind mijloacele materiale şi financiare necesare în vederea realizării 
acestora; aprobă alocarea de fonduri din bugetul local pentru acţiuni de apărare împotriva 
inundaţiilor, incendiilor, dezastrelor şi fenomenelor meteorologice periculoase;  

 stabileşte măsurile necesare pentru construirea, întreţinerea şi modernizarea drumurilor, 
podurilor, precum şi a întregii infrastructuri aparţinând căilor de comunicaţii de interes local;  

 aprobă, în limitele competenţelor sale, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de 
investiţii de interes local şi asigură condiţiile necesare în vederea realizării acestora;  

 asigură, potrivit competenţelor sale, condiţiile materiale şi financiare necesare pentru buna 
funcţionare a instituţiilor şi serviciilor publice de educaţie, sănătate, cultură, tineret şi sport, 
apărarea ordinii publice, apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă, de sub autoritatea sa; 
urmăreşte şi controlează activitatea acestora;  

 contribuie la organizarea de activităţi ştiinţifice, culturale, artistice, sportive şi de agrement;  

 hotărăşte cu privire la asigurarea ordinii publice; analizează activitatea gardienilor publici, 
poliţiei, jandarmeriei, pompierilor şi a formaţiunilor de protecţie civilă, în condiţiile legii, şi 
propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii acestora;  

 acţionează pentru protecţia şi refacerea mediului înconjurător, în scopul creşterii calităţii vieţii; 
contribuie la protecţia, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice 
şi de arhitectură, a parcurilor şi rezervaţiilor naturale, în condiţiile legii;  
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 contribuie la realizarea măsurilor de protecţie şi asistenţă socială; asigură protecţia drepturilor 
copilului, potrivit legislaţiei în vigoare; aprobă criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale; 
înfiinţează şi asigură funcţionarea unor instituţii de binefacere de interes local;  

 înfiinţează şi organizează târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţie, baze sportive şi 
asigură buna funcţionare a acestora;  

 atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de interes 
public local;  

 hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, 
cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi realizării în 
comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local; hotărăşte înfrăţirea 
comunei sau oraşului cu unităţi administrativ-teritoriale similare din alte ţări;  

 hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice 
locale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale 
autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune;  

 asigură libertatea comerţului şi încurajează libera iniţiativă, în condiţiile legii 

Primarul  

Primarul Municipiului Tirgu-Mures este Dorin Florea, candidat din partea Partidului 
Democrat din România, s-a născut la 12 mai 1956, în municipiul Braşov, unde şi-a efectuat studiile 
primare şi gimnaziale, fiind absolvent al unui liceu cu renume naţional - „Andrei Şaguna” din 
Braşov. Ulterior, a urmat cursurile Facultăţii de Medicină, din cadrul Institutului de Medicină şi 
Farmacie din Târgu-Mureş, pe care le-a absolvit în 1982. 
 

Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică, fiind şeful administraţiei publice locale şi al 
aparatului propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale, pe care îl conduce şi 
îl controlează.  

Primarul îndeplineşte următoarele atribuţii principale:  

 asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local. În situaţia în care apreciază că o 
hotărâre este ilegală, în termen de 3 zile de la adoptare îl sesizează pe prefect;  

 prezintă consiliului local, anual sau ori de câte ori este necesar, informări, privind starea 
economică şi socială a comunei sau a oraşului, în concordanţă cu atribuţiile ce revin 
autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi informări asupra modului de aducere la 
îndeplinire a hotărârilor consiliului local;  

 întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune 
spre aprobare consiliului local;  

 exercită funcţia de ordonator principal de credite;  

 verifică, din oficiu sau la cerere, încasarea şi cheltuirea sumelor din bugetul local şi comunică 
de îndată consiliului local cele constatate;  

 ia măsuri pentru prevenirea şi limitarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor, 
epidemiilor sau epizootiilor, împreună cu organele specializate ale statului. În acest scop poate 
mobiliza populaţia, agenţii economici şi instituţiile publice din comună sau din oraş, acestea 
fiind obligate să execute măsurile stabilite în planurile de protecţie şi intervenţie elaborate pe 
tipuri de dezastre;  



PROSPECT DE EMISIUNE - OBLIGAŢIUNI TIRGU-MURES 2007  

27 

 asigură ordinea publică şi liniştea locuitorilor, prin intermediul poliţiei, jandarmeriei, 
gardienilor publici, pompierilor şi unităţilor de protecţie civilă, care au obligaţia să răspundă 
solicitărilor sale, în condiţiile legii; îndrumă şi supraveghează activitatea gardienilor publici, 
conform angajamentelor contractuale;  

 ia măsurile prevăzute de lege cu privire la desfăşurarea adunărilor publice;  

 controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare puse în vânzare 
pentru populaţie, cu sprijinul serviciilor de specialitate;  

 ia măsuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localităţii şi îl supune spre aprobare 
consiliului local; asigură respectarea prevederilor planului urbanistic general, precum şi ale 
planurilor urbanistice zonale şi de detaliu;  

 asigură repartizarea locuinţelor sociale pe baza hotărârii consiliului local;  

 asigură întreţinerea şi reabilitarea drumurilor publice, proprietate a comunei sau a oraşului, 
instalarea semnelor de circulaţie, desfăşurarea normală a traficului rutier şi pietonal, în 
condiţiile legii;  

 exercită controlul asupra activităţilor din târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţii şi 
ia măsuri pentru buna funcţionare a acestora;  

 conduce serviciile publice locale; asigură funcţionarea serviciilor de stare civilă şi de autoritate 
tutelară; supraveghează realizarea măsurilor de asistenţă şi ajutor social;  

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

 propune consiliului local spre aprobare, în condiţiile legii, organigrama, statul de funcţii, 
numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de 
specialitate;  

 numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul din aparatul propriu de 
specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale, cu excepţia secretarului; propune 
consiliului local numirea şi eliberarea din funcţie, în condiţiile legii, a conducătorilor regiilor 
autonome, ai instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;  

 răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi 
domeniului privat al comunei sau al oraşului;  

 organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate şi pune la dispoziţie autorităţilor 
administraţiei publice centrale rezultatele acestor evidenţe;  

În exercitarea atribuţiilor sale primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual. Acestea 
devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinţă publică sau după ce au fost comunicate 
persoanelor interesate, după caz.  

 

Viceprimarii 
Consiliul local alege din rândul membrilor săi viceprimarii, cu votul secret al majorităţii 
consilierilor în funcţie. Primaria Tîrgu-Mureş este condusa de un primar şi 2 viceprimari care 
indeplinesc anumite atributii ale primarului ce le-au fost delegate în acest sens.  

Viceprimari ai municipiului sunt: Csegzi Sandor, 46 ani, absolvent al Facultatii de Fizica 
Bucuresti, membru UDMR si Bakos Levente , membru UDMR. 
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Aparatul administrativ al Municipalităţii 

Aparatul administrativ al Municiplităţii este compus din Direcţia Economică, Direcţia Patrimoniu, 
Direcţia Poliţie Comunitară, Direcţia Urbanism, Direcţia Edilitară şi serviciile aflate în subordinea 
Secretarului. În funcţia de Secretar al Primăriei Municipiului Tirgu-Mures, a fost numit prin ordin 
al prefectului, doamna Cioban Maria, 47 ani, absolvent al Facultatii de Drept economic – 
administrativ din Sibiu. 
 
Conform organigramei aprobate, aparatul administrativ al Municipalităţii este compus din 752 de 
persoane din care 60 ocupă funcţii publice de conducere. La aceste persoane se adaugă Primarul şi 
cei doi Viceprimari. 

7.  Informaţii financiare 

7.1       Situaţiile financiare consolidate şi alte informaţii financiare 

Tabelul de mai jos prezinta o situatie sintetica a conturilor de executie bugetara ale Municipalitatii 
pentru anii financiari 2004, 2005 si 2006 

   mii RON 
  2004 2005 2006 
Venituri       
Venituri fiscale 26,675.9163 26,917.5840 131,123.4520 
Venituri nefiscale 2,880.5902 4,429.9050 8,135.6530 
Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului 4,227.7676 2,938.0860 2,693.1730 
Prelevari din bugetul de stat din care: 77,186.1844 100,333.6630 0.0000 
Cote din sume defalcate din impozitul pe venit 35,910.9476 37,092.7260 56,377.2430 
Subventii 1,575.7588 725.8060 1,000.9210 
Sponsorizari 48.3515 55.1060 65.7930 
Sume din fondul de rulment pentru acoperirea 
golului de casa  3,579.7701 0.0000 0.0000 
Total venituri 116,174.3389 135,400.1500 199,396.2350 
    
  2004 2005 2006 
Cheltuieli       
Cheltuieli bugetare din care: 116,174.3389 135,323.8780 193,299.1090 
Fonduri de garantare si redistribuire 0.0000 0.0000 200.0000 
Cheltuieli cu destinatie speciala 113,824.1909 133,723.8780 192,728.0580 
Transferuri 0.0000 0.0000 6.3760 
Plati de dobanzi si rambursari de imprumuturi 2,350.1480 1,600.0000 364.6750 
Fond de rezerva 0.0000 0.0000   
Total cheltuieli 116,174.3389 135,323.8780 193,299.1090 
Excedent/ (Deficit) 0.0000 76.2720 6,097.1260 

 

Veniturile bugetare 
Principalele categorii de venituri ale Municipalitatii sunt: (i) venituri fiscale; (ii) venituri nefiscale; 
(iii) venituri din valorificarea unor bunuri ale statului; (iv) prelevari din bugetul de stat; (v) 
subventii din bugetul de stat. Municipalitatea inregistreaza şi alte categorii de venituri precum 
donatiile şi sponsorizarile. 

Tabelul de mai jos prezinta structura veniturilor Municipalitatii în anii financiari 2003, 2004, 2005 
şi sinteza veniturilor din bugetului local aprobat de catre Municipalitate pentru anul financiar 2006. 
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  2004 2005 2006 
  Mii RON  Mii RON  Mii RON   
  
         
Venituri fiscale 295.565.065 26.917.584 187.500.695 
Impozite şi taxe de la populatie 77.484.942 8.139.636 7.465.713 
Impozit pe cladiri şi terenuri – pers. 
Juridice 116.406.456 10.202.432 13.218.609 
Impozit pe profit 630.000 96.093 109.002 
Alte taxe şi impozite 70.699.462 8.359.499 87.468 
Venituri nefiscale 28.805.902 4.429.905 8.201.446 
Venituri din valorificarea 
bunurilor statului 42.277.676 2.938.086 2.723.182 
Prelevari din bugetul de stat 771.861.844 100.333.663 0 
Sume defalcate din impozitul de venit 41.540.397 1.263.991 56.377.243 
Sume defalcate din TVA 412.752.368 63.240.937 100.006.361 
Subventii din bugetul de stat 14.800.000 725.806 854.891 

Donatii şi sponsorizari 483.515 55.106 65.793 
1
4

    
Total Venituri 1.873.307.627 226.699.738 376.610.403 
     
     
 
Contul de executie al Bugetului Local – Venituri 31.12.2006 
 
Denumire indicator Incasari realizate (RON) 
TOTAL VENITURI – BUGET LOCAL 199.396.235 
I VENITURI CURENTE 195.702.141 
A VENITURI FISCALE 187.500.695 
A I. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN 
CAPITAL 

56.956.063 

A I. 1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN 
CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 

109.002 

A I. 2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN 
CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 

56.377.243 

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT 56.377.243 
Cote defalcate din impozitul pe venit 54.254.170 
Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor 
locale 

2.123.073 

A I. 3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI 
DIN CAPITAL 

469.818 

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN 
CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 

469.818 

A 2. IMPOZIT PE SALARII 0 
IMPOZIT PE SALARII – TOTAL 0 
A 3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 26.092.065 
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 26.092.065 
Impozit pe cladiri 17.726.985 
Impozit pe terenuri 2.534.266 
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Taxe judiciare de timbru,taxe de timbru 5.817.817 
Alte impozite si taxe pe proprietate 12.997 
A 4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 104.365.099 
ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI 
SERVICII 

116.068 

TAXE PE SERVICII SPECIFICE 147.751 
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR 4.094.919 
A 6 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 87.468 
ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 87.468 
C VENITURI NEFISCALE 8.201.446 
C 1 VENITURI DIN PROPRIETATE 3.197.750 
VARSAMINTE DIN PROFILUL NET 15.800 
RESTITURI DE FONDURI DIN FINANTAREA BUGETARA 
A ANILOR PRECEDENTI 

131.306 

VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI 3.050.644 
VENITURI DIN DOBANZI 2.983 
C 2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 5.000.713 
II VENITURI DIN CAPITAL 2.693.173 
SUBVENTII 1.000.921 
 
 
Cheltuielile bugetare 
Cheltuielile Municipalităţii Tirgu-Mures au vizat, în principal, următoarele domenii: (i) social-
cultural; (ii) dezvoltare publică şi locuinţe; (iii) transporturi şi comunicaţii; şi (iv) funcţionarea 
autorităţilor publice. 

Tabelul de mai jos prezinta sinteza cheltuielilor din Contul de Execuţie al Municipalităţii pentru 
anii financiari 2004, 2005, 2006 şi sinteza cheltuielilor din Bugetul Local pentru anul 2006. 

 
  2004 2005  2006  
  mii RON   Mii RON    Mii RON   
               
Cheltuieli cu autorităţile publice 61.913.697   6.773.825 9.118.494 
Cheltuieli social culturale 563.373.070  64.589.079 86.703.708 
Invăţământ 468.046.176  55.681.381 72.573.766 
Sănătate 13.350.467  1.388.014 870.787 
Cultură, religie şi acţiuni sportive 18.340.316  1.958.905 9.134.619 
Asistenţă socială 63.636.111  5.560.779 4.124.536 
Cheltuieli de dezvoltare publica, 
locuinţe 455.316.153  40.501.078 15.581.880 
Cheltuieli cu transporturi şi 
comunicaţii 55.264.645   16.497.641 19.970.660 
Cheltuieli cu agricultura şi 
silvicultura 0   0 0 
Cheltuieli cu alte acţiuni 2.374.344   20.857 0 
Transferuri 0   0 6.376 
Fonduri de garantare şi 
redistribuire 0 0 200.000
Plati de dobanzi şi alte cheltuieli 6.501.480   286.545 0 
Rambursari de imprumuturi 17.000.000  1.600.000 0
Total Cheltuieli 1.768.689.689   194.571.559   131.580.898  
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Contul de executie al Bugetului Local – Cheltuieli 31.12.2006  
 
Denumire indicator Plati efectuate (RON) 
TOTAL CHELTUIELI 193.299.109 
Partea I-a SERVICII PUBLICE 
GENERALE 

 

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI 
EXTERNE 

9.118.494 

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 853.028 
TRANZACTII PRIVIND DATORIA 
PUBLICA SI IMPRUMUTURI 

364.675 

Partea a II-a APARARE, ORDINE 
PUBLICA SI SIGURANTA 
NATIONALA 

 

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA 
NATIONALA 

3.670.639 

Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL 
CULTURALE 

 

INVATAMANT 72.573.766 
SANATATE 870.187 
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 9.134.619 
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 7.859.223 
Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE 
PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 

 

LOCUINTE, SERVICII SI 
DEZVOLTARE 

15.581.880 

PROTECTIA MEDIULUI 8.932.270 
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE  
COMBUSTIBILI SI ENERGIE 44.287.503 
TRANSPORTURI 19.970.660 
EXCEDENT 6.097.126 
 

Bugetul local pentru anul 2007 
Pornind de la contul de execuţie al Bugetului Local pentru anul 2006, Consiliul Local Tirgu-Mures 
a previzionat veniturile şi cheltuielile Bugetului Local pentru anul 2007 astfel: 
           - mii RON – 
 
D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod  rând Cod indicator Total_An 
    
TOTAL VENITURI  1 00.01 277.195.474 
VENITURI PROPRII  2 48.02 162.787.300 
I.  VENITURI CURENTE  3 00.02 244.621.300 
A.  VENITURI FISCALE  4 00.03 228.361.300 
A1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI 
DIN CAPITAL  

5 00.04 84.130.000 

A1.1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI 
CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE 

6 00.05 2.800.000 
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JURIDICE  
Impozit pe profit  7 01.02 300.000 
Impozit pe profit de la agenti economici 8 01.02.01 300.000 
Impozit pe venit 9 03.02 2.500.000 
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor 
imobiliare din patrimoniul personal 

10 03.02.18 2.500.000 

A1.2.  IMPOZIT PE VENIT, PROFIT,  SI 
CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE 
FIZICE (rd.10) 

11 00.06 80.730.000 

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit  12 04.02 80.730.000 
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 13 04.02.01 80.300.000 
Sume alocate  de consiliul judetean pentru echilibrarea 
bugetelor locale 

14 04.02.04 430.000 

A1.3.  ALTE IMPOZITE  PE VENIT, PROFIT SI 
CASTIGURI DIN CAPITAL  

15 00.07 600.000 

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de 
la persoane fizice 

16 05.02 600.000 

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 17 05.02.50 600.000 
A3.  IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE  18 00.09 39.700.000 
Impozite si  taxe pe proprietate  19 07.02 39.700.000 
Impozit pe cladiri 20 07.02.01 29.000.000 
Impozit pe terenuri 23 07.02.02 3.800.000 
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru  27 07.02.03 6.600.000 
Alte impozite si taxe pe proprietate 28 07.02.50 300.000 
A4.  IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 29 00.10 103.331.300 
Sume defalcate din TVA  30 11.02 91.134.000 
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii  37 12.02 300.000 
Taxe pe servicii specifice  39 15.02 2.300.000 
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii 
bunurilor sau pe desfasurarea de activitati  

42 16.02 9.597.300 

A6.  ALTE IMPOZITE SI  TAXE  FISCALE  48 00.11 1.200.000 
Alte impozite si taxe fiscale  49 18.02 1.200.000 
C.   VENITURI NEFISCALE  51 00.12 16.260.000 
C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE  52 00.13 4.660.000 
Venituri din proprietate  53 30.02 4.560.000 
Venituri din dobanzi 59 31.02 100.000 
C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII  61 00.14 11.600.000 
Venituri din prestari de servicii si alte activitati  62 33.02 2.700.000 
Venituri din taxe administrative, eliberari permise  70 34.02 3.800.000 
Amenzi, penalitati si confiscari  73 35.02 2.400.000 
Diverse venituri  79 36.02 2.500.000 
Transferuri voluntare,  altele decat subventiile  82 37.02 200.000 
II. VENITURI DIN CAPITAL   85 00.15 9.300.000 
Venituri din valorificarea unor bunuri  86 39.02 9.300.000 
III.OPERATIUNI FINANCIARE 91  6.097.126 
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 92 40.02 6.097.126 
IV.  SUBVENTII  98 00.17 17.177.048 
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE  

99 00.18 17.177.048 

Subventii de la bugetul de stat  100 42.02 16.777.048 
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A. De capital  101 00.19 7.652.048 
B.  Curente  113 00.20 9.125.000 
Subventii de la alte administratii  121 43.02 400.000 
TOTAL CHELTUIELI  127 49.02 277.195.474 
CHELTUIELI CURENTE  128 01 233.417.000 
TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL  129 10 95.692.662 
TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  130 20 78.716.231 
TITLUL III DOBANZI  132 30 1.900.000 
TITLUL IV SUBVENTII  136 40 22.240.000 
TITLUL V FONDURI DE REZERVA  138 50 1.528.847 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE  

140 51 165.000 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 150 55 27.624.600 
TITLUL VIII  ASISTENTA SOCIALA  158 57 1.790.000 
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI  162 59 3.759.660 
CHELTUIELI DE CAPITAL  169 70 39.948.011 
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE  170 71 39.948.011 
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE   177 72 0.00 
OPERATIUNI FINANCIARE  181 79 3.930.463 
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE  185 81 3.930.463 
TITLUL XIV  REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT  188 90 0.00 
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE  193 50.02 20.963.540 
Autoritati publice si actiuni externe  194 51.02 14.328.246 
CHELTUIELI CURENTE  195 01 12.043.346 
TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 196 10 6.217.820 
TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 197 20 5.825.526 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE  

198 51 0.00 

CHELTUIELI DE CAPITAL 207 70 2.284.900 
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE  208 71 2.284.900 
Active fixe (inclusive reparatii capitale) 209 71.01 2.284.900 
TITLUL XI  ACTIVE FINANCIARE 215 72 0.00 
OPERATIUNI FINANCIARE 219 79 0.00 
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 220 81 0.00 
Alte servicii publice generale  227 54.02 4.720.294 
CHELTUIELI CURENTE  228 01 2.690.294 
TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 229 10 768.890 
TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 230 20 392.557 
TITLUL V FONDURI DE REZERVA  231 50 1.528.847 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE  

233 51 0.00 

CHELTUIELI DE CAPITAL  243 70 30.000 
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE  244 71 30.000 
OPERATIUNI FINANCIARE  251 79 2.000.000 
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE  252 81 2.000.000 
Din total capitol: 255  4.720.294 
Fond de rezeva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 256 54.02.05 1.528.847 
Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, 
contracte/garantate de admiinstratiile publice locale 

258 54.02.07 2.000.000 

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 259 54.02.10 1.191.447 
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Tranzactii privind datoria publica si imprumturi 262 55.02 1.900.000 
CHELTUIELI CURENTE 263 01 1.900.000 
TITLUL III DOBANZI 266 30 1.900.000 
CHELTUIELI CURENTE 272 01 15.000 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE  

273 51 15.000 

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI 
SIGURANTA NATIONALA  

283 59.02 4.992.955 

Aparare  284 60.02 0.00 
CHELTUIELI CURENTE  285 01 0.00 
TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 286 10 0.00 
TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 287 20 0.00 
CHELTUIELI DE CAPITAL  288 70 0.00 
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE  289 71 0.00 
Ordine publica si siguranta nationala  299 61.02 4.992.955 
 CHELTUIELI CURENTE  300 01 4.770.455 
TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 301 10 3.706.266 
TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 302 20 1.064.189 
CHELTUIELI DE CAPITAL 306 70 222.500 
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE  307 71 222.500 
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 320 64.02 127.555.032 
Invatamant  321 65.02 96.753.130 
CHELTUIELI CURENTE  322 01 89.887.130 
TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 323 10 70.386.000 
TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 324 20 19.071.130 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE  

325 51 0.00 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI  328 55 0.00 
TITLUL VIII  ASISTENTA SOCIALA  331 57 150.000 
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI  335 59 280.000 
CHELTUIELI DE CAPITAL  338 70 6.866.000 
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE  339 71 6.866.000 
OPERATIUNI FINANCIARE 346 79 0.00 
Din total capitol:    
Invatamant prescolar si primar 349 65.02.03 35.217.441 
Invatamant secundar 352 65.02.04 61.535.689 
Sanatate  364 66.02 450.000 
CHELTUIELI CURENTE  365 01 450.000 
TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 366 10 0.00 
TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 367 20 150.000 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE  

368 51 150.000 

TITLUL VIII  ASISTENTA SOCIALA  374 57 150.000 
CHELTUIELI DE CAPITAL  378 70 0.00 
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE  379 71 0.00 
Cultura, recreere si religie  393 67.02 16.042.420 
 CHELTUIELI CURENTE  394 01 13.780.920 
TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 395 10 2.959.364 
TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 396 20 7.341.896 
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TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE  

397 51 0.00 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI  400 55 0.00 
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI  403 59 3.479.660 
CHELTUIELI DE CAPITAL  407 70 2.261.500 
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE 408 71 2.261.500 
OPERATIUNI  FINANCIARE 415 79 0.00 
Asigurari si asistenta sociala  437 68.02 14.209.482 
CHELTUIELI CURENTE  438 01 11.498.482 
TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 439 10 7.260.034 
TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 440 20 2.688.448 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE  

441 51 0.00 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI  444 55 60.000 
TITLUL VIII  ASISTENTA SOCIALA  449 57 1.490.000 
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI  453 59 0.00 
CHELTUIELI DE CAPITAL  455 70 2.911.000 
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE  456 71 2.911.000 
OPERATIUNI FINANCIARE 466 79 0.00 
Din total capitol:    
Asistenta acordata persoanelor in varsta 470 68.02.04 1.217.300 
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 471 68.02.05 4.843.498 
Asistenta sociala in caz de invaliditate 472 68.02.05.02 4.843.498 
Asistenta sociala pentru familie si copii 473 68.02.06 274.170 
Ajutoare pentru locuinte 474 68.02.10 150.000 
Crese 475 68.01.11 1.551.373 
Prevenirea excluderii sociale 477 68.02.15 969.373 
Ajutor social 478 68.02.15.01 830.273 
Cantine de ajutor social 479 68.02.15.02 139.100 
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei 
sociale 

480 68.02.50 5.303.768 

Partea a IV-a  SERVICII SI DEZVOLTARE 
PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE  

482 69.02 50.357.801 

Locuinte, servicii si dezvoltare publica  483 70.02 37.494.801 
CHELTUIELI CURENTE  484 01 25.922.227 
TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 485 10 4.394.288 
TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 486 20 16.627.929 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE  

487 51 0.00 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI  490 55 4.900.000 
CHELTUIELI DE CAPITAL  496 70 9.642.111 
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE  497 71 9.642.111 
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE  504 72 0.00 
OPERATIUNI FINANCIARE  508 79 1.930.463 
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE  509 81 1.930.463 
Din total capitol:    
Protectia mediului  523 74.02 12.863.000 
CHELTUIELI CURENTE  524 01 8.000.000 
TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 525 10 0.00 
TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 526 20 8.000.000 
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TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE  

527 51 0.00 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI  530 55 0.00 
CHELTUIELI DE CAPITAL  535 70 4.863.000 
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE  536 71 4.863.000 
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE  543 72 0.00 
OPERATIUNI FINANCIARE  547 79 0.00 
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE  548 81 0.00 
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE  557 79.02 73.326.146 
Actiuni generale economice, comerciale si de munca  558 80.02 771.646 
CHELTUIELI CURENTE  559 01 771.646 
TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 560 10 0.00 
TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 561 20 271.646 
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI  562 55 500.000 
CHELTUIELI DE CAPITAL  566 70 0.00 
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE  567 71 0.00 
TITLUL XI  ACTIVE FINANCIARE 574 72 0.00 
Din total capitol:    
Combustibili si energie  584 81.02 35.664.600 
CHELTUIELI CURENTE  585 01 35.664.600 
TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 586 10 0.00 
TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 587 20 0.00 
TITLUL IV SUBVENTII  588 40 16.900.000 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE  

591 51 0.00 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI  594 55 18.764.600 
CHELTUIELI DE CAPITAL  597 70 0.00 
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE  598 71 0.00 
CHELTUIELI CURENTE  615 01 0.00 
TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 616 10 0.00 
TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 617 20 0.00 
CHELTUIELI DE CAPITAL  621 70 0.00 
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE  622 71 0.00 
Din total capitol:    
Transporturi  633 84.02 36.889.900 
CHELTUIELI CURENTE  634 01 16,831.88 
TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 635 10 0.00 
TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 636 20 17.282.900 
TITLUL IV SUBVENTII   637 40 5.340.000 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE  

639 51 0.00 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI  642 55 3.400.000 
CHELTUIELI DE CAPITAL  646 70 10.867.000 
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE  647 71 10.867.000 
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE  654 72 0.00 
Din total capitol:    
Alte actiuni economice  671 87.02 0.00 
CHELTUIELI CURENTE  672 01 0.00 
TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 674 20 0.00 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 675 51 0.00 
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ADMINISTRATIEI PUBLICE  
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI  678 55 0.00 
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI  682 59 0.00 
CHELTUIELI DE CAPITAL  684 70 0.00 
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE  685 71 0.00 
OPERATIUNI FINANCIARE  692 79 0.00 
TITLUL XII ÎMPRUMUTURI  693 80 0.00 
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 705 96.02 0.00 
REZERVE  706 97.02 0.00 
EXCEDENT  707 98.02 0.00 
DEFICIT 708 99.02 0.00 
 
Tabelul de mai jos prezinta o situatie sintetica a bilanţurilor contabile ale Municipalitatii pentru anii 
financiari 2004, 2005, 2006: 

 

   RON 
 Sold 31 decembrie 
 2004 2005 2006 
Activ     
Mijloace fixe, terenuri si obiecte de inventar 2,166,315,092 230,713,010 883,142,917 
Mijloace banesti, decontari, cheltuieli si materiale 162,984,234 16,291,475 46,150,360 
          Mijloacele bugetului local 9,503,638 1,028,783 6,861,051 
          Bugetele institutiilor 153,480,596 15,262,692 46,150,360 
              Disponibilitati banesti 47,701,048 5,406,194 12,957,532 
              Mijloace banesti si alte valori 3,934,698 237,004 6,861,051 
              Decontari si debitori 91,752,577 8,559,631 14,921,869 
              Cheltuieli 0 0 0 
              Materiale 10,092,273 1,059,863 11,409,908 
Total Activ 2,329,299,326 247,004,485 929,293,277 

    
Pasiv    
Fonduri 779,965,721 83,347,872 840,222,547 
Venituri, finantari de la buget, decontari si alte surse 1,549,333,605 163,656,613 89,070,730 
          Sursele bugetului local 26,503,638 1,128,783 37,150,678 
          Bugetele institutiilor 1,522,829,967 162,527,830 51,920,052 
              Finantarea institutiilor 1,275,105,597 135,209,456 0 
              Venituri proprii 51,434,871 4,953,271 0 
              Decontari, creditori si alte surse 186,404,145 19,094,488 47,899,930 
              Mijloace cu destinatie speciala si credite bancare 9,885,354 3,270,615 4,020,122 
Total Pasiv 2,329,299,326 247,004,485 929,293,277 

 

Bilant la data de 31.12.2006 (RON) 

Nr. 
Crt. 

DENUMIREA INDICATORILOR Sold la inceputul 
anului 

Sold la sfarsitul 
perioadei 

A. ACTIVE 0 0 
I.  ACTIVE NECURENTE 0 0 
1 Active fixe necorporale 142.038 142.886 
2 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, 212.230.028 11.096.828 
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plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active 
corporale 

3 Terenuri si cladiri 200.366.234 869.914.345 
4 Alte active nefinanciare 0 0 
5 Active financiare necurente (investitii pe termen 

lung) – peste 1 an 
1.988.858 1.988.858 

6 Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate 
dupa o perioada mai mare de 1 an 

635.995 408.828 

7  TOTAL ACTIVE NECURENTE 224.356.153 883.551.745 
 ACTIVE CURENTE 0 0 
1 Stocuri 8.052.711 11.409.908 
2 Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate 

intr-o perioada mai mica de 1 an, din care: 
8.052.711 11.409.908 

 Creante din operatiuni comerciale si avansuri 664.527 525.385 
 Creante din operatiuni cu Comunitatea Europeana 0 0 
3 Investitii financiare pe termen scurt 1.000 6.928 
4 Conturi la trezorierie si banci din care: 5.872.862 19.818.583 
 Conturi la trezorierie, casa, alte valori, avansuri de 

trezorerie 
5.682.909 12.957.532 

 Din care: depozite 0 0 
5  Cheltuieli in avans 0 117.888 
 TOTAL ACTIVE CURENTE 22.648.332 45.741.532 
 TOTAL ACTIVE 247.004.485 929.293.277 
B DATORII 0 141.909 
 DATORII NECURENTE – sume ce trebuie platite 

intr-o perioada mai mare de 1 an 
0 775 

1 Sume necurente de plata 942.607 4.035.186 
2 Imprumuturi pe termen lung 0 18.894.080 
3 Provizioane 0 0 
 TOTAL DATORII NECURENTE 942.607 22.929.266 
1 DATORII CURENTE – sume ce trebuie platite 

intr-o perioada de pana la 1 an, din care: 
5.303.264 4.163.573 

 Datorii comerciale si avansuri 4.791.392 3.339.329 
 Datorii catre bugete 511.872 824.244 
 Datorii catre Comunitatea Europeana 0 0 
2 Imprumuturi pe termen scurt – sume ce trebuie 

platite intr-o perioada de pana la 1 an 
900.000 0 

3 Imprumuturi pe termen lung – sume ce trebuie 
platite in cursul exercitiului curent 

0 0 

4 Salariile angajatilor si contributiile aferente 4.354.265 6.913.430 
5 Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane 

(pensii, indemnizatii de somaj, burse) 
1.805 0 

6 Venituri in avans 7.952.303 13.893.661 
7 Provizioane 0 0 
 TOTAL DATORII CURENTE 18.511.637 24.970.664 
 TOTAL DATORII 19.454.244 47.899.930 
 ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL 

DATORII = CAPITALURI PROPRII 
227.550.241 881.393.347 

C CAPITALURI PROPRII 32.103.052 45.934.399 
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1 Rezerve, fonduri 147.137.873 840.222.547 
2 Rezultatul reportat (sold creditor) 80.412.368 4.020.122 
3 Rezultatul reportat (sold debitor) 0 0 
4 Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor) 0 37.150.678 
5 Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor) 0 0 
 TOTAL CAPITALURI PROPRII 227.550.241 881.393.347 
 

7.2. Modificări semnificative 
Municipiul Tirgu-Mures în calitate de emitent, prin reprezentantul său legal domnul Dorin 
Florea– Primar, declară că nu au apărut modificări semnificative ale situaţiei economico-
financiare a emitentului faţă de informaţiile prezentate în prezentul Prospect de ofertă.   

8. Detalii cu privire la oferta publică/admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată 

8.1        Modalităţi de subscriere şi alocare în cadrul ofertei 
Subscrierile se pot efectua prin intermediul BT Securities SA şi la sediile Intermediarului pe baza plăţilor 
efectuate în contul cu codul IBAN RO96BTRL01301202925690XX deschis pe numele BT Securities SA, 
Intermediarul ofertei, la Banca Transilvania prin ordin de plată, fie prin depunere de numerar. 
Investitorii care utilizeaza banci custode romane pot realiza subscrierile în baza unei declaratii ale bancii 
custode romane privind asumarea platii contravalorii obligatiunilor şi transferul acesteia catre contul 
colector al BT Securities în prima zi de la expirarea perioadei de subscriere. 

Subscrierea poate fi efectuată numai dacă se prezintă dovada plăţii obligaţiunilor ce urmează a fi subscrise. 
Cu toate acestea, această cerinţă nu se aplică în cazul în care investitorii utilizează serviciile unei bănci 
custode, aceştia urmând să pună la dispoziţie o declaraţie de la banca custode română, referitoare la 
subscriere şi conţinând angajamentul de plată a contravalorii obligatiunilor subscrise, respectiv transferul 
contravalorii obligatiunilor în contul colector al intermediarului, în prima zi lucratoare de la expirarea 
perioadei de subscriere. Transferul sumelor aferente obligatiunilor subscrise de catre investitor va fi 
realizat de catre banca custode în baza unei adrese primite din partea BT Securities privind numarul de 
obligatiuni ce urmeaza a fi alocate. 
 
Prin semnarea Formularului de Subscriere, investitorii confirmă citirea Prospectului şi efectuarea 
subscrierii în condiţiile prevazute în prezentul Prospect. Formularul de Subscriere reprezintă 
acceptarea neconditionată a condiţiilor Ofertei şi a Acordului de Garantare. Formularele de 
subscriere vor fi disponibile fie în format tipărit, fie în format electronic, la sediul si agentiile 
Intermediarului, cat si la sediul Emitentului.  

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

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

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

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

ii. Revocarea subscrierii 
Subscrierile realizate în cadrul ofertei sunt irevocabile; în cazul în care Prospectul face obiectul unui 
amendament, subscrierile pot fi retrase în termen de maximum trei zile lucrătoare de la data publicării 
respectivului amendament.  

Revocarea subscrierii se poate face numai la acelaşi sediu la care s-a subscris. Pentru aceasta, subscriitorii 
vor trebui să completeze un formular de revocare a subscrierii. În caz de revocare a subscrierii, sumele 
aferente obligaţiunilor subscrise vor fi returnate subscriitorilor fie prin virament în contul bancar desemnat 
de subscriitor la rubrica “cont pentru plăţi ulterioare” în situaţia în care acesta este specificat de subscriitor 
în formularul de subcriere, fie în numerar, la unităţile unde s-a depus formularul de subscriere. Plăţile 
aferente revocărilor se efectuează în maxim 5 zile lucratoare de la ultima zi de subscriere. Comisioanele şi 
spezele bancare vor fi suportate de Emitent. 

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

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

Municipiul Tirgu-Mures va face toate demersurile necesare pentru cotarea şi menţinerea la cota Bursei de 
Valori Bucureşti (BVB) a acestei emisiuni de obligaţiuni municipale pe toată durata de maturitate a 
împrumutului obligatar. 

8.3. Cheltuieli ocazionate de oferta publică 

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

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

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

- Cheltuieli cu Bursa de Valori Bucureşti, respectiv comisioanele de procesare, listare şi mentinere la 
cota Bursei; 

- Cheltuieli cu multiplicarea şi distribuţia Prospectului de ofertă publică.  

9. Informaţii suplimentare 

9.1.       Documentele ce vor fi puse la dispoziţia investitorilor 

La dispoziţia investitorilor vor fi puse următoarele documente:  

− Prospectul de oferta publică Primară de vânzare de obligaţiuni municipale Tirgu-Mures; 
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− Anexele aferente acestuia, inclusiv Acordul de garantare. 

10.  Alte menţiuni 
Rezumatul Prospectului de ofertă publică este destinat a fi folosit exclusiv ca introducere la Prospectul de 
ofertă, fiind bazat numai pe informaţia conţinută de acesta, şi nu îşi propune să prezinte informaţii 
complete cu privire la Emitent şi la activităţile sale. Orice decizie de investire trebuie să se fundamenteze 
pe informaţiile cuprinse în Prospect, considerat în integralitatea lui.  

În cazul în care acest rezumat induce în eroare, este inconsistent, inexact sau este contradictoriu faţă de 
alte părţi ale Prospectului, răspunderea civilă va reveni persoanelor care au întocmit rezumatul. 
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II. Definiţii 

Agent de plată BT SECURITIES SA 

Agent de 
transfer 

BT SECURITIES SA 

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

BUBOR3M Reprezintă rata medie a dobânzii percepută de o bancă (dobânda activă) pentru depozitele
plasate pe o perioadă de 3 luni la alte bănci pe piaţa interbancară monetară. 
Conform Normei BNR nr.4/1995, Banca Naţională a României publică zilnic un nivel de
referinţă pentru depozitele atrase (BUBID) şi plasate (BUBOR) pe piaţa interbancară
monetară. 
Informaţii privind nivelul ratelor BUBID şi BUBOR se găsesc zilnic pe pagina de web a BNR
(www.bnro.ro în sectiunea: Info financiar/Piaţa monetară) şi în presa financiară românească. 

BVB BURSA DE VALORI BUCURESTI 

Comisia de 
Autorizare a 
Împrumuturilor 
Locale  

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

CNVM COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 

Confirmarea 
primirii 
notificării 
privind 
rezultatele 
ofertei 

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

 

 

Consilierul 
financiar al 
emitentului 

VMB PARTNERS SA 

Data de plată 
(cupon) 

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

Data de 
referinţă 

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

Dreptul de 
proprietate 
asupra 
obligaţiunilor: 

Dreptul de proprietate asupra obligaţiunilor subscrise, plătite şi alocate se transmite la data 
înscrierii în registrul obligatarilor şi este atestat de extrasul de cont de obligaţiuni eliberat după
consolidarea registrului. Extrasele de cont vor fi expediate deţinătorilor de obligaţiuni în
termen de maximum 7 zile de la data confirmării primirii notificării cu privire la rezultatele 
ofertei emisă de CNVM. 

Emitentul  Municipiul Tirgu-Mures 
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Intermediarul BT SECURITIES SA 

Obligaţiunile Cele 320.000 de obligaţiuni cu o valoare nominală iniţială de 100 RON/obligaţiune care fac 
obiectul acestei oferte. 

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

Oferta publică 
de vânzare 

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

Perioada de 
derulare a 
ofertei 

5 zile lucrătoare de la data 29.02.2008 ora 9:00 (ora României) până la data de 06.03.2008 ora 
14:00  

La cererea Emitentului si cu acordul CNVM, oferta poate fi inchisa anticipat in
momentul in care au fost subscrise toate obligatiunile obiect al ofertei. 

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

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

Prospectul Acest Prospect de ofertă publică. 

Rata dobânzii Variabilă, recalculată trimestrial conform următoarei formule: 

d =(BUBID3M+BUBOR3M)/2 + 0,75% 

unde: ratele BUBID şi BUBOR sunt ratele dobânzilor interbancare, considerate la 3 luni şi se 
calculează ca mediile aritmetice ale valorilor înregistrate pe parcursul ultimelor 5 zile lucrătoare
anterioare datei de referinţă. 

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

d = EURIBOR3M + 0,40% 

unde: EURIBOR3M este rata dobânzilor interbancare pentru depozitele în Euro la termen
de 3 luni, exprimată în procente pe an. Informaţii referitoare la cotaţiile EURIBOR se
găsesc la adresa de internet  www.euribor.org 

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

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

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

Rata dobânzii pentru următoarea perioadă de plată se calculează la data de referinţă a dobânzii
aferente perioadei curente; 

Rata dobânzii pentru următoarea perioadă de plată se face publică într-un ziar de circulaţie 
naţională şi se afişează la sediile intermediarului Bt Securities unde s-a efectuat vânzarea pe 
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piaţa primară a obligaţiunilor. 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 = formula de calcul a ratei dobânzii 
definită mai sus, N = nr. de zile corespunzătoare perioadei pentru care se plăteşte dobânda, iar
VN = valoarea nominală a obligaţiunilor. 

Scadenţa 
dobânzii 
(cuponului) 

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

Scadenţa 
împrumutului 

Începând din 2009 până în 2027 în plăţi trimestriale conform detalierii din paginile
Prospectului. 

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

Inchiderea cu 
succes a 
Ofertei 

Oferta este declarata incheiata cu succes in cazul in care toate obligatiunile sunt subscrise. In 
cazul in care, la sfarsitul perioadei de subscriere, numarul Obligatiunilor subscrise este mai mic 
decat numarul Obligatiunilor oferite, Obligatiunilor ramase nesubscrise vor fi subscrise de
Dexia Kommunalkredit Bank AG care s-a angajat ferm sa achizitioneze obligatiunile emise in 
cadrul ofertei de catre Emitent ramase nesubscrise in ultima zi a ofertei publice astfel incat, la 
finalul perioadei de subscriere, oferta sa fie subscrisa integral. 
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III. NOTĂ CĂTRE INVESTITORI 

Acest Prospect (“Prospectul”) conţine informaţii în legătură cu oferta pentru 320.000 obligaţiuni 
(“obligaţiunile”) emise de către Municipiul Tirgu-Mures (numit în cele ce urmează „Emitentul” sau 
“Ofertantul”). Obligaţiunile vor face obiectul unei oferte publice pe piaţa de capital românească 
(“Oferta”). După închiderea ofertei publice cu privire la obligaţiuni, Emitentul se obligă să efectueze toate 
demersurile necesare pentru cotarea şi menţinerea la cota Bursei de Valori Bucureşti (“BVB”) a acestei 
emisiuni de obligaţiuni pe toată durata de maturitate a împrumutului obligatar. Se estimează că fondurile 
ce vor fi încasate de Ofertant în urma acestui Prospect vor fi de 32.000.000RON . 

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

Verificând conţinutul acestui Prospect, Municipiul Tirgu-Mures, prin reprezentantul său legal, 
Primarul, acceptă responsabilitatea pentru conţinutul acestuia şi confirmă că nu sunt omisiuni 
sau declaraţii neadevărate referitoare la acest Prospect. 
De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că situaţia Emitentului, precum şi datele şi informaţiile incluse 
aici, pot suferi modificări după inchiderea de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare („C.N.V.M.”) 
a acestei Oferte. Prospectul va putea fi studiat la sediul BT SECURITIES („Intermediarul”), la sediile 
reţelei teritoriale a Intermediarului menţionate în prezentul Prospect şi la sediul central al Emitentului. 
Oricine intenţionează să subscrie Obligaţiuni trebuie să efectueze propria analiză şi evaluare a informaţiilor 
cuprinse în acest Prospect precum şi a oportunităţii oricărei investiţii în obligaţiuni. 

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

CNVM a aprobat acest Prospect prin Decizia nr.319 din data de 18.02.2008. 
Viza de APROBARE aplicată pe Prospectul de ofertă publică nu are valoare de garanţie şi nici nu 
reprezintă o altă formă de apreciere a C.N.V.M. cu privire la oportunitatea, avantajele sau 
dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacţiile de încheiat prin 
acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de APROBARE; decizia de APROBARE certifică 
numai regularitatea ofertei în privinţa exigentelor legii şi ale normelor adoptate în aplicarea 
acesteia.
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IV. Notă privind caracteristicile obligaţiunilor 

1.  Persoane responsabile 

1.1.  Numele şi funcţia persoanelor fizice şi denumirea şi sediul persoanelor juridice responsabile 
pentru informaţiile incluse în Prospect 

- Rares NILAS, reprezentantul legal al BT Securities, cu sediul în Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 
nr. 104, etaj 1 

- Dorin Florea, reprezentantul legal al Municipiului Tirgu-Mures sediul în Municipiul Tirgu-Mures, Piata 
Victoriei nr. 3, Judeţul Mures; 

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

1.2   Declaraţii ale persoanelor responsabile: 

- Rares NILAS, reprezentantul legal al BT Securities, în calitate de intermediar al Ofertei publice Primare 
de vânzare de obligaţiuni emise de Primaria Tirgu-Mures declară că, din informaţiile deţinute, toate 
documentele şi informaţiile incluse în fişa de prezentare sunt, după cunoştintele sale, în conformitate cu 
realitatea şi nu conţin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conţinutul acesteia. 

- Dorin Florea, reprezentantul legal al Municipiului Tirgu-Mures, în calitate de Emitent al ofertei publice 
primare de vânzare de obligaţiuni Tirgu-Mures, declară că toate documentele şi informaţiile incluse în fişa de 
prezentare sunt în conformitate cu realitatea şi nu conţin omisiuni de natură să afecteze semnificativ 
conţinutul acesteia. 

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

2.  Factori de risc  

2.1.  Riscul de credit al Municipiului Tîrgu-Mureş nu este evaluat de o agenţie de rating 
La data redactării prezentului Prospect, nici o agenţie de rating naţională sau internaţională nu analizează riscul de 
credit al Municipiului Tirgu-Mures, astfel încât potenţialii investitori nu se pot baza pe o evaluare profesională şi 
independentă a capacităţii financiare a Emitentului. De asemenea, nici Obligaţiunile nu sunt evaluate de nici o 
agenţie de rating naţională sau internaţională. 

2.2. Risc datorat trecerii la moneda EURO 
România a aderat in 2007 la Uniunea Europeană, iar un pas deosebit de important în procesul de integrare este 
trecerea la moneda EURO. În cazul în care această trecere se va efectua pe parcursul maturitătii acestor 
obligaţiuni, modalitatea de calcul şi de plată a dobânzilor şi a ratelor de principal se vor efectua cu respectarea 
normelor legale incidente la respectivul moment. 
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2.3. Risc valutar 
Moneda românească a cunoscut devalorizari puternice faţă de principalele valute străine. Rata de schimb valutar a 
leului faţă de orice valută convertibilă este un risc ce nu afecteaza direct acest împrumut obligatar, dat fiind ca 
împrumutul este în lei, la fel ca şi veniturile din care se va asigura rambursarea.  

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

2.5. Risc referitor la preţ 
Acest gen de risc este relevant pentru investitorii care nu intenţionează să păstreze Obligaţiunile până la 
maturitatea acestora. Dacă emisiunea va fi cotată la Bursa de Valori Bucureşti, este posibil ca, în cazul unei 
lichidităţi scăzute a acestor titluri la BVB, diferenţa între preţurile bid şi ask să fie semnificativă. Variaţiile de preţ 
sunt limitate de recalcularea trimestriala a dobânzii şi de legarea acesteia de media ratelor BUBID şi BUBOR la 3 
luni. 

3.  Informaţii cheie  

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

3.2.      Motivele iniţierii ofertei şi utilizarea fondurilor rezultate 

Prezenta emisiune de obligaţiuni emise de Municipiul Tirgu-Mures reprezintă a doua tranşă a unei emisiuni în 
valoare de 52.000.0000 RON, prima transa a fost emisa în  2007 – 20.000.000 RON  
Suma totală necesară pentru finalizarea obiectivelor de investiţii prezentate mai jos este de 52.000.000 RON şi va 
fi finantata prin cele 2 transe de emisiuni de obligaţiuni. 
 

Nr. crt. 
Lista obiectivelor de investiţii aprobate prin HCL nr. 28/2006 

cu completarile si modificarile ulterioare Valoare finantata prin credit 
1  Modernizare locuinţe sociale  1.770.806,15
  str. Rovinari nr 24A  570.806,15
  str. Rovinari nr. 24B  1.200.000,00

2  Reabilitare pod Calarasi  575.461,00
3  Modernizare 4 strazi  22.700.000,00
  B-dul 22 dec 1989  5.000.000,00
  str. Cutezantei  3.600.000,00
  B-dul Panduri  6.200.000,00
  B-dul 1 dec 1918  7.900.000,00

4  Modernizare str. Al. Papiu Ilarian  1.500.000,00
5  Amenajare parcare Bulevard  600.000,00
6  Modernizare P-ta Teatrului  4.450.000,00
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7  Statie de epurare la groapa de gunoi  900.000,00
8  Calea Sighisoarei  6.223.732,85
9  Modernizare conducte energie termica  1.500.000,00

10  Modernizare str. Tudor Vladimirescu  2.520.000,00
11  Amenajare intersectie P-ta Victoriei  2.610.000,00
12  Modernizare piscina Mircea Birau  950.000,00

13 Achizitie cladiri sociale SC ROMCAB SA 5.700.000,00
 

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

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

Obligaţiunile Tirgu-Mures sunt emise în moneda naţională – RON. 

4.2. Legislaţia aplicabilă valorilor mobiliare ce fac obiectul ofertei publice 

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

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

2. Legea 273/2006 privind finantele publice locale; 

3. Ordonanţa de Urgenţă nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria 
statului, aprobata Legea nr. 201/2003, cu modificarile si completarile ulterioare; 

4. Legea 297/2004 privind piata de capital cu completarile si modificarile ulterioare;  

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

6. Hotărârea Consiliului Local Tirgu-Mures nr. 28/26.01.2006 cu modificarile si completarile ulterioare în 
vederea emiterii şi vânzării de obligaţiuni municipale emise de CL Mures prin oferta publică primară pe 
piaţa internă de capital. 

4.3 Indicarea faptului dacă valorile mobiliare sunt nominative sau la purtător 
Obligaţiunile emise de Municipiul Mures sunt nominative. 

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

4.5. Rangul obligaţiunilor ce urmează a fi oferite/propuse a fi admise la tranzacţionare pe o piaţă 
reglementată precum şi orice clauze care sunt intenţionate a subordona împrumutul obligatar unor 
obligaţii prezente sau viitoare ale Emitentului 
Obligaţiunile emise de Municipiul Mures sunt garantate printr-un Acord de Garantare înregistrat de către 
Emitent a sediul acestuia, iar pentru investitori înregistrat în Arhiva Electronică a Garanţiilor Reale Mobiliare. 
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Obligaţiile asumate prin Acordul de Garantare sunt independente de orice alte obligaţii, iar Emitentul 
nu se va prevala în nici un caz şi nu va invoca alte obligaţii reciproce sau numai ale deţinătorilor de 
obligaţiuni pentru a exercita vreun drept de retenţie asupra sumelor datorate sau a refuza executarea 
obligaţiilor ce-i revin din prezentul Acord de Garantare. 
Obligaţiunile municipale Mures sunt de rangul I. 

Garanţii din partea emitentului 
Municipiul TIRGU-MURES garantează plata integrală a principalului şi a dobânzilor cu parte din creanţele 
pe care le are de încasat, creanţe ce reprezintă veniturile proprii (calculate conform legii) aferente bugetelor 
locale pe toţi anii dintre 2007-2026, prin cesionarea veniturilor Emitentului ce sunt evidenţiate în conturile: 
RO56TREZ47621010201XXXXX - impozit pe profit de la agenţii economici; 
RO31TREZ47621040201XXXXX - cote defalcate din impozitul pe venit; 
RO24TREZ47621050250XXXXX - alte impozite pe venit, profit şi castiguri din capital; 
RO17TREZ47621060202XXXXX - cote defalcate din impozitul pe salarii- restante anii anteriori; 
RO73TREZ4762107020101XXX -impozit pe clădiri pers fizice; RO23TREZ4762107020102XXX -impozit 
pe cladiri pers juridice; RO20TREZ4762107020201XXX –impozit pe terenuri pers fizice; 
RO67TREZ4762107020202XXX - impozit pe terenuri persoane juridice; RO76TREZ47621070203XXXXX 
- taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notarială şi alte taxe de timbru; 
RO72TREZ47621070250XXXXX - alte impozite şi taxe pe proprietate( taxă teren); 
RO45TREZ47621120207XXXXX – taxe hoteliere; RO04TREZ47621150201XXXXX -  impozit pe 
spectacole; RO70TREZ47621150250XXXXX – alte taxe pe servicii specifice; 
RO92TREZ4762116020201XXX – taxe asupra mijloacelor de transport pers. fizice; 
RO42TREZ4762116020202XXX - taxe asupra mijloacelor de transport persoane juridice; 
RO98TREZ47621160203XXXXX - taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare; 
RO45TREZ47621180250XXXXX - alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe 
desfăşurarea de activităţi; RO94TREZ47621160250XXXXX – alte impozite şi taxe ( taxa firmă, taxa 
reclamă); RO73TREZ47621300201XXXXX -  vărsaminte din profitul net al regiilor autonome, 
societăţilor şi companiilor naţionale; RO46TREZ47621300203XXXXX – restituiri de fonduri din finanţarea 
bugetară a anilor precedenţi; RO19TREZ47621300205XXXXX – venituri din concesiuni şi închirieri ; 
RO42TREZ47621300250XXXXX – alte venituri din proprietate; RO02TREZ47621330208XXXXX - 
venituri din prestari servicii; RO72TREZ47621330210XXXXX – contribuţia lunară a părinţilor pentru 
întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie  socială; RO23TREZ47621330228XXXXX – venituri din 
recuperarea cheltuielilor de judecată, impurităţii şi despăgubiri; RO17TREZ47621330250XXXXX –alte 
venituri din prestări de servicii şi alte activităţi; RO10TREZ47621340202XXXXX - taxe extrajudiciare de 
timbru; RO41TREZ47621340250XXXXX – alte venituri din taxe administrative, eliberări permise; 
RO96TREZ47621350201XXXXX – venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale; 
RO34TREZ47621350202XXXXX - penalităţi pentru nedepunere sau depunere cu întârziere a declaraţiei de 
impozite şi taxe;_ RO69TREZ47621350203XXXXX - încasari din valorificarea bunurilor confiscate potrivit 
legii; RO65TREZ47621350250XXXXX - alte amenzi, penalităţi şi confiscări;   
RO89TREZ47621360250XXXXX – alte venituri; RO47TREZ47621370201XXXXX –donaţii şi 
sponsorizări; RO95TREZ47621390201XXXXX - venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor 
publice; RO68TREZ47621390203XXXXX -venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile 
statului; RO06TREZ47621390204XXXXX - venituri din privatizare; RO14TREZ47621390207XXXXX - 
venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat   



PROSPECT DE EMISIUNE - OBLIGAŢIUNI TIRGU-MURES 2007  

50 

Cuantumul veniturilor cu care Municipiului TIRGU-MURES 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: 2007-2026. 
Veniturile care se constituie garanţie şi care sunt încasate la bugetul local vor fi supuse condiţiilor Acordului 
de Garantare, care se va aplica cu prioritate faţă de orice revendicări ale unor ulteriori terţi către Primaria 
Tirgu-Mures, indiferent dacă aceste terţe părţi cunosc sau nu cunosc Acordul de Garantare încheiat între 
Primarul Municipiului Tirgu-Mures şi investitori. 

Conform Legislatiei in vigoare împrumutul contractat de autoritatea publică locală reprezintă o obligaţie generală 
care trebuie rambursată conform acordurilor încheiate din resursele aflate la dispoziţia autorităţii publice locale, 
cu excepţia transferurilor de la bugetul de stat cu destinaţie specială. Datoria publică locală nu reprezintă obligaţii 
sau răspunderi ale Guvernului şi aceasta va fi rambursată exclusiv din veniturile prin care s-a garantat 
împrumutul, respectiv de către autorităţile administraţiei publice locale. Emitentul se obligă să ramburseze datoria 
şi să plătească dobânzile şi comisioanele aferente acestei datorii numai din veniturile autorităţii administraţiei 
publice locale, fără ca Guvernul să aibă vreo obligaţie de plată şi fără a fi folosită credibilitatea sau capacitatea de 
impozitare a Guvernului pentru garantarea rambursării datoriei unităţii administrativ-teritoriale, a plăţii 
dobânzilor şi comisioanelor aferente. 

4.6. Descrierea drepturilor ataşate obligaţiunilor inclusiv orice limitări ale acestor drepturi, precum şi 
procedura de exercitare a acestor drepturi 
Deţinătorii obligaţiunilor beneficiază de dreptul de a li se rambursa ratele împrumutului, precum şi de dreptul de 
a li se plăti dobânda aferentă obligaţiunilor deţinute. Nerespectarea condiţiilor şi termenelor din Acordul de 
Garantare îndreptăţeşte deţinătorii de obligaţiuni municipale emise de Municipiul Tirgu-Mures să solicite CL 
Tirgu-Mures realizarea acestora pe cale amiabilă. În caz contrar, soluţionarea va fi supusă instanţelor competente 
în materie. 

Dreptul de proprietate asupra obligaţiunilor subscrise, plătite şi alocate se transmite la data înscrierii în registrul 
obligatarilor şi este atestat de extrasul de cont de obligaţiuni eliberat după consolidarea registrului. Extrasele de 
cont vor fi expediate deţinătorilor de obligaţiuni în termen de maximum 7 zile de la data confirmării primirii 
notificării cu privire la rezultatele ofertei emisă de CNVM.  

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

a)         Data de la care dobânda este datorată precum şi datele de scadenţă a dobânzii 
Plata dobânzii se va face trimestrial în 78 de rate la următoarele date cupon:  

Data de 
referinţă* 

Data de plată 
(cupon) 

Dobânda 
nr. 

Perioada de plată a 
dobânzii** 

Perioada pentru care se 
plăteşte dobânda 

12.05.2008 15.05.2008 1 15.05.2008 - 23.05.2008 Începand cu prima zi de 
la expirarea perioadei de 
subscriere pana la 
14.05.2008 

12.08.2008 15.08.2008 2 15.08.2008 - 23.08.2008 15.05.2008 - 14.08.2008

12.11.2008 15.11.2008 3 15.11.2008 - 23.11.2008 15.08.2008 - 14.11.2008

11.02.2009 15.02.2009 4 15.02.2009 - 23.02.2009 15.11.2008 - 14.02.2009
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12.05.2009 15.05.2009 5 15.05.2009 - 23.05.2009 15.02.2009 - 14.05.2009

12.08.2009 15.08.2009 6 15.08.2009 - 23.08.2009 15.05.2009 - 14.08.2009

11.11.2009 15.11.2009 7 15.11.2009 - 23.11.2009 15.08.2009 - 14.11.2009

10.02.2010 15.02.2010 8 15.02.2010 - 23.02.2010 15.11.2009 - 14.02.2010

12.05.2010 15.05.2010 9 15.05.2010 - 23.05.2010 15.02.2010 - 14.05.2010

11.08.2010 15.08.2010 10 15.08.2010 - 23.08.2010 15.05.2010 - 14.08.2010

10.11.2010 15.11.2010 11 15.11.2010 - 23.11.2010 15.08.2010 - 14.11.2010

10.02.2011 15.02.2011 12 15.02.2011 - 15.02.2011 15.11.2010 - 14.02.2011

11.05.2011 15.05.2011 13 15.05.2011 - 23.05.2011 15.02.2011 - 14.05.2011

10.08.2011 15.08.2011 14 15.08.2011 - 23.08.2011 15.05.2011 - 14.08.2011

10.11.2011 15.11.2011 15 15.11.2011 - 23.11.2011 15.08.2011 - 14.11.2011

10.02.2012 15.02.2012 16 15.02.2012 - 23.02.2012 15.11.2011 - 14.02.2012

10.05.2012 15.05.2012 17 15.05.2012 - 23.05.2012 15.02.2012 - 14.05.2012

10.08.2012 15.08.2012 18 15.08.2012 - 23.08.2012 15.05.2012 - 14.08.2012

12.11.2012 15.11.2012 19 15.11.2012 - 23.11.2012 15.08.2012 - 14.11.2012

12.02.2013 15.02.2013 20 15.02.2013 - 23.02.2013 15.11.2012 - 14.02.2013

12.05.2013 15.05.2013 21 15.05.2013 - 23.05.2013 15.02.2013 - 14.05.2013

12.08.2013 15.08.2013 22 15.08.2013 - 23.08.2013 15.05.2013 - 14.08.2013

12.11.2013 15.11.2013 23 15.11.2013 - 23.11.2013 15.08.2013 - 14.11.2013

12.02.2014 15.02.2014 24 15.02.2014 - 23.02.2014 15.11.2013 - 14.02.2014

12.05.2014 15.05.2014 25 15.05.2014 - 23.05.2014 15.02.2014 - 14.05.2014

12.08.2014 15.08.2014 26 15.08.2014 - 23.08.2014 15.05.2014 - 14.08.2014

12.11.2014 15.11.2014 27 15.11.2014 - 23.11.2014 15.08.2014 - 14.11.2014

11.02.2015 15.02.2015 28 15.02.2015 - 23.02.2015 15.11.2014 - 14.02.2015

12.05.2015 15.05.2015 29 15.05.2015 - 23.05.2015 15.02.2015 - 14.05.2015
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12.08.2015 15.08.2015 30 15.08.2015 - 23.08.2015 15.05.2015 - 14.08.2015

11.11.2015 15.11.2015 31 15.11.2015 - 23.11.2015 15.08.2015 - 14.11.2015

10.02.2016 15.02.2016 32 15.02.2016 - 23.02.2016 15.11.2015 - 14.02.2016

11.05.2016 15.05.2016 33 15.05.2016 - 23.05.2016 15.02.2016 - 14.05.2016

10.08.2016 15.08.2016 34 15.08.2016 - 23.08.2016 15.05.2016 - 14.08.2016

10.11.2016 15.11.2016 35 15.11.2016 - 23.11.2016 15.08.2016 - 14.11.2016

10.02.2017 15.02.2017 36 15.02.2017 - 23.02.2017 15.11.2016 - 14.02.2017

10.05.2017 15.05.2017 37 15.05.2017 - 23.05.2017 15.02.2017 - 14.05.2017

10.08.2017 15.08.2017 38 15.08.2017 - 23.08.2017 15.05.2017 - 14.08.2017

10.11.2017 15.11.2017 39 15.11.2017 - 23.11.2017 15.08.2017 - 14.11.2017

12.02.2018 15.02.2018 40 15.02.2018 - 23.02.2018 15.11.2017 - 14.02.2018

11.05.2018 15.05.2018 41 15.05.2018 - 23.05.2018 15.02.2018 - 14.05.2018

10.08.2018 15.08.2018 42 15.08.2018 - 23.08.2018 15.05.2018 - 14.08.2018

12.11.2018 15.11.2018 43 15.11.2018 - 23.11.2018 15.08.2018 - 14.11.2018

12.02.2019 15.02.2019 44 15.02.2019 - 23.02.2019 15.11.2018 - 14.02.2019

10.05.2019 15.05.2019 45 15.05.2019 - 23.05.2019 15.02.2019 - 14.05.2019

12.08.2019 15.08.2019 46 15.08.2019 - 23.08.2019 15.05.2019 - 14.08.2019

12.11.2019 15.11.2019 47 15.11.2019 - 23.11.2019 15.08.2019 - 14.11.2019

12.02.2020 15.02.2020 48 15.02.2020 - 23.02.2020 15.11.2019 - 14.02.2020

12.05.2020 15.05.2020 49 15.05.2020 - 23.05.2020 15.02.2020 - 14.05.2020

12.08.2020 15.08.2020 50 15.08.2020 - 23.08.2020 15.05.2020 - 14.08.2020

11.11.2020 15.11.2020 51 15.11.2020 - 23.11.2020 15.08.2020 - 14.11.2020

10.02.2021 15.02.2021 52 15.02.2021 - 23.02.2021 15.11.2020 - 14.02.2021

12.05.2021 15.05.2021 53 15.05.2021 - 23.05.2021 15.02.2021 - 14.05.2021

11.08.2021 15.08.2021 54 15.08.2021 - 23.08.2021 15.05.2021 - 14.08.2021
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10.11.2021 15.11.2021 55 15.11.2021 - 23.11.2021 15.08.2021 - 14.11.2021

10.02.2022 15.02.2022 56 15.02.2022 - 23.02.2022 15.11.2021 - 14.02.2022

11.05.2022 15.05.2022 57 15.05.2022 - 23.05.2022 15.02.2022 - 14.05.2022

10.08.2022 15.08.2022 58 15.08.2022 - 23.08.2022 15.05.2022 - 14.08.2022

10.11.2022 15.11.2022 59 15.11.2022 - 23.11.2022 15.08.2022 - 14.11.2022

10.02.2023 15.02.2023 60 15.02.2023 - 23.02.2023 15.11.2022 - 14.02.2023

10.05.2023 15.05.2023 61 15.05.2023 - 23.05.2023 15.02.2023 - 14.05.2023

10.08.2023 15.08.2023 62 15.08.2023 - 23.08.2023 15.05.2023 - 14.08.2023

10.11.2023 15.11.2023 63 15.11.2023 - 23.11.2023 15.08.2023 - 14.11.2023

12.02.2024 15.02.2024 64 15.02.2024 - 23.02.2024 15.11.2023 - 14.02.2024

10.05.2024 15.05.2024 65 15.05.2024 - 23.05.2024 15.02.2024 - 14.05.2024

12.08.2024 15.08.2024 66 15.08.2024 - 23.08.2024 15.05.2024 - 14.08.2024

12.11.2024 15.11.2024 67 15.11.2024 - 23.11.2024 15.08.2024 - 14.11.2024

12.02.2025 15.02.2025 68 15.02.2025 - 23.02.2025 15.11.2024 - 14.02.2025

12.05.2025 15.05.2025 69 15.05.2025 - 23.05.2025 15.02.2025 - 14.05.2025

12.08.2025 15.08.2025 70 15.08.2025 - 23.08.2025 15.05.2025 - 14.08.2025

12.11.2025 15.11.2025 71 15.11.2025 - 23.11.2025 15.08.2025 - 14.11.2025

11.02.2026 15.02.2026 72 15.02.2026 - 23.02.2026 15.11.2025 - 14.02.2026

12.05.2026 15.05.2026 73 15.05.2026 - 23.05.2026 15.02.2026 - 14.05.2026

12.08.2026 15.08.2026 74 15.08.2026 - 23.08.2026 15.05.2026 - 14.08.2026

11.11.2026 15.11.2026 75 15.11.2026 - 23.11.2026 15.08.2026 - 14.11.2026

10.02.2027 15.02.2027 76 15.02.2027 - 23.02.2027 15.11.2027 - 14.02.2027

12.05.2027 15.05.2027 77 15.05.2027 - 23.05.2027 15.02.2027 - 14.05.2027

11.08.2027 15.08.2027 78 15.08.2027 – 23.08.2027 15.05.2027 – 14.08.2027
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*Au dreptul de încasare a ratelor corespunzătoare împrumutului obligatar toţi deţinătorii de obligaţiuni 
înregistraţi în Registrul Deţinătorilor de Obligaţiuni la datele de referinţă din tabel. 
** 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 
Rata dobânzii se calculează trimestrial, la data de referinţă, după formula  

(BUBID3M+BUBOR3M)/2 + 0,75% 

Unde: BUBID şi BUBOR sunt ratele dobânzilor interbancare, considerate la 3 luni şi se calculează ca mediile 
aritmetice ale valorilor înregistrate pe parcursul ultimelor 5 zile lucrătoare anterioare datei de referinţă. 

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

d = EURIBOR3M + 0,40% 

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

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

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

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

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

− Rata dobânzii pentru următoarea perioadă de plată se calculează la data de referinţă a dobânzii aferente 
perioadei curente. 

a)        Descrierea oricărei perturbări a pieţei sau a procedurilor de decontare care pot afecta acest 
element/indicator 
Nu este cazul. 

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

− Rata dobânzii este calculată de către BT Securities SA, în calitate de Agent de plată; 

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

− Au dreptul de încasare a dobânzii deţinătorii de obligaţiuni înregistraţi în Registrul Deţinătorilor de 
Obligaţiuni la datele de referinţă.  
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4.8.  Data maturităţii împrumutului şi aranjamentele pentru amortizarea împrumutului, inclusiv 
procedurile de rambursare 

Rambursarea împrumutului se realizează trimestrial, începând cu data de 15.02.2009, potrivit graficului 
următor: 

Data de 
referinţă* 

Data cuponului Rata Valoare rată per 
obligaţiune (RON)

Perioada de plată a 
principalului** 

11.02.2009 15.02.2009 1 1,33 15.02.2009 - 23.02.2009 

12.05.2009 15.05.2009 2 1,33 15.05.2009 - 23.05.2009 

12.08.2009 15.08.2009 3 1,33 15.08.2009 - 23.08.2009 

11.11.2009 15.11.2009 4 1,33 15.11.2009 - 23.11.2009 

10.02.2010 15.02.2010 5 1,33 15.02.2010 - 23.02.2010 

12.05.2010 15.05.2010 6 1,33 15.05.2010 - 23.05.2010 

11.08.2010 15.08.2010 7 1,33 15.08.2010 - 23.08.2010 

10.11.2010 15.11.2010 8 1,33 15.11.2010 - 23.11.2010 

10.02.2011 15.02.2011 9 1,33 15.02.2011 - 15.02.2011 

11.05.2011 15.05.2011 10 1,33 15.05.2011 - 23.05.2011 

10.08.2011 15.08.2011 11 1,33 15.08.2011 - 23.08.2011 

10.11.2011 15.11.2011 12 1,33 15.11.2011 - 23.11.2011 

10.02.2012 15.02.2012 13 1,33 15.02.2012 - 23.02.2012 

10.05.2012 15.05.2012 14 1,33 15.05.2012 - 23.05.2012 

10.08.2012 15.08.2012 15 1,33 15.08.2012 - 23.08.2012 

12.11.2012 15.11.2012 16 1,33 15.11.2012 - 23.11.2012 

12.02.2013 15.02.2013 17 1,33 15.02.2013 - 23.02.2013 

12.05.2013 15.05.2013 18 1,33 15.05.2013 - 23.05.2013 

12.08.2013 15.08.2013 19 1,33 15.08.2013 - 23.08.2013 

12.11.2013 15.11.2013 20 1,33 15.11.2013 - 23.11.2013 
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12.02.2014 15.02.2014 21 1,33 15.02.2014 - 23.02.2014 

12.05.2014 15.05.2014 22 1,33 15.05.2014 - 23.05.2014 

12.08.2014 15.08.2014 23 1,33 15.08.2014 - 23.08.2014 

12.11.2014 15.11.2014 24 1,33 15.11.2014 - 23.11.2014 

11.02.2015 15.02.2015 25 1,33 15.02.2015 - 23.02.2015 

12.05.2015 15.05.2015 26 1,33 15.05.2015 - 23.05.2015 

12.08.2015 15.08.2015 27 1,33 15.08.2015 - 23.08.2015 

11.11.2015 15.11.2015 28 1,33 15.11.2015 - 23.11.2015 

10.02.2016 15.02.2016 29 1,33 15.02.2016 - 23.02.2016 

11.05.2016 15.05.2016 30 1,33 15.05.2016 - 23.05.2016 

10.08.2016 15.08.2016 31 1,33 15.08.2016 - 23.08.2016 

10.11.2016 15.11.2016 32 1,33 15.11.2016 - 23.11.2016 

10.02.2017 15.02.2017 33 1,33 15.02.2017 - 23.02.2017 

10.05.2017 15.05.2017 34 1,33 15.05.2017 - 23.05.2017 

10.08.2017 15.08.2017 35 1,33 15.08.2017 - 23.08.2017 

10.11.2017 15.11.2017 36 1,33 15.11.2017 - 23.11.2017 

12.02.2018 15.02.2018 37 1,33 15.02.2018 - 23.02.2018 

11.05.2018 15.05.2018 38 1,33 15.05.2018 - 23.05.2018 

10.08.2018 15.08.2018 39 1,33 15.08.2018 - 23.08.2018 

12.11.2018 15.11.2018 40 1,33 15.11.2018 - 23.11.2018 

12.02.2019 15.02.2019 41 1,33 15.02.2019 - 23.02.2019 

10.05.2019 15.05.2019 42 1,33 15.05.2019 - 23.05.2019 

12.08.2019 15.08.2019 43 1,33 15.08.2019 - 23.08.2019 

12.11.2019 15.11.2019 44 1,33 15.11.2019 - 23.11.2019 

12.02.2020 15.02.2020 45 1,33 15.02.2020 - 23.02.2020 
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12.05.2020 15.05.2020 46 1,33 15.05.2020 - 23.05.2020 

12.08.2020 15.08.2020 47 1,33 15.08.2020 - 23.08.2020 

11.11.2020 15.11.2020 48 1,33 15.11.2020 - 23.11.2020 

10.02.2021 15.02.2021 49 1,33 15.02.2021 - 23.02.2021 

12.05.2021 15.05.2021 50 1,33 15.05.2021 - 23.05.2021 

11.08.2021 15.08.2021 51 1,33 15.08.2021 - 23.08.2021 

10.11.2021 15.11.2021 52 1,33 15.11.2021 - 23.11.2021 

10.02.2022 15.02.2022 53 1,33 15.02.2022 - 23.02.2022 

11.05.2022 15.05.2022 54 1,33 15.05.2022 - 23.05.2022 

10.08.2022 15.08.2022 55 1,33 15.08.2022 - 23.08.2022 

10.11.2022 15.11.2022 56 1,33 15.11.2022 - 23.11.2022 

10.02.2023 15.02.2023 57 1,33 15.02.2023 - 23.02.2023 

10.05.2023 15.05.2023 58 1,33 15.05.2023 - 23.05.2023 

10.08.2023 15.08.2023 59 1,33 15.08.2023 - 23.08.2023 

10.11.2023 15.11.2023 60 1,33 15.11.2023 - 23.11.2023 

12.02.2024 15.02.2024 61 1,33 15.02.2024 - 23.02.2024 

10.05.2024 15.05.2024 62 1,33 15.05.2024 - 23.05.2024 

12.08.2024 15.08.2024 63 1,33 15.08.2024 - 23.08.2024 

12.11.2024 15.11.2024 64 1,33 15.11.2024 - 23.11.2024 

12.02.2025 15.02.2025 65 1,33 15.02.2025 - 23.02.2025 

12.05.2025 15.05.2025 66 1,33 15.05.2025 - 23.05.2025 

12.08.2025 15.08.2025 67 1,33 15.08.2025 - 23.08.2025 

12.11.2025 15.11.2025 68 1,33 15.11.2025 - 23.11.2025 

11.02.2026 15.02.2026 69 1,33 15.02.2026 - 23.02.2026 

12.05.2026 15.05.2026 70 1,33 15.05.2026 - 23.05.2026 
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12.08.2026 15.08.2026 71 1,33 15.08.2026 - 23.08.2026 

11.11.2026 15.11.2026 72 1,33 15.11.2026 - 23.11.2026 

10.02.2027 15.02.2027 73 1,33 15.02.2027 - 23.02.2027 

12.05.2027 15.05.2027 74 1,33 15.05.2027 - 23.05.2027 

11.08.2027 15.08.2027 75 1,58 15.08.2027 – 23.08.2027 

 

* 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. 

** Se prelungeşte cu zilele (declarate) nelucrătoare ulterior aprobării acestui Prospect. 
Emitentul nu intenţionează efectuarea rambursării anticipate a împrumutului. 

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

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

VN*(( BUBID3M+BUBOR3M)/2 + 0,75%)*(Nr. de zile din perioada de dobândă)/360 
Unde: VN = Valoarea nominală a obligaţiunii. 

4.11.  Modul de reprezentare a deţinătorilor de obligaţiuni, inclusiv o identificare a persoanei care îi 
reprezintă pe investitori 
Nu există prevederi privind modul de reprezentare a investitorilor. 

4.12.  Actele decizionale în baza cărora valorile mobiliare au fost sau vor fi emise 
Hotărârea Consiliului Local Tirgu-Mures nr. 28/26.01.2006 cu completarile si modificarile ulterioare în vederea 
emiterii şi vânzării de obligaţiuni municipale emise de Municipiul Tîrgu-Mureş prin oferta publică primară pe 
piaţa internă de capital. 

4.13. Se estimează că obligaţiunile vor fi emise în cursul lunii februarie 2008. 

4.14.  Descrierea oricăror restricţii cu privire la libera transferabilitate a valorilor mobiliare 
Nu este cazul. 
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4.15.  Cu privire la ţara unde îşi are sediul emitentul sau ţara unde are loc oferta sau este intenţionată 
admiterea 
i. Informaţii cu privire la nivelul impozitului pe venitul din valori mobiliare cu reţinere la sursă 
Dobânda obţinută de investitori nu este supusă nici unei impozit la sursă. În cazul persoanelor juridice române, 
veniturile din dobânzi intră în baza de calcul a impozitului pe profit. 

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

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

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

  

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

 

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

 

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

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

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

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

5.1.1.    Condiţiile specifice ofertei 
- Obiectul prezentei oferte publice: vânzarea unui număr de 320.000 obligaţiuni emise de Municipiul 

Tîrgu-Mureş, cu o valoare nominală la data emisiunii de 100 RON/obligaţiune; 

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

- Preţul de emisiune: 100 RON/obligaţiune; 

5.1.2. Valoarea totală a ofertei şi numărul de obligaţiuni emise 
- Valoarea totală a emisiunii:     32.000.000 RON 

- Numărul de obligaţiuni emise:   320.000 obligaţiuni 

5.1.3.  Durata ofertei, inclusiv orice posibile amendamente privind prelungirea perioadei de derulare a 
ofertei 
Oferta va fi iniţiată în condiţiile art. 30 din Regulamentul CNVM 1/2006, după cel puţin 6 zile lucrătoare de la 
data publicării anunţului publicitar. Oferta se va derula timp de 5 zile lucrătoare de la data 29.02.2008 până la 
data de 06.03.2008 . 

La cererea Emitentului si cu acordul CNVM, oferta poate fi inchisa anticipat in momentul in care au 
fost subscrise toate obligatiunile obiect al ofertei. 
Orice modificare a termenilor prezentei oferte publice aprobate se va face la cererea Emitentului, cu respectarea 
următoarelor condiţii: 

− Obţinerea aprobării CNVM de modificare a Prospectului; 

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

5.1.4.  Locurile de subscriere şi programul de lucru cu publicul 
Locuri de subscriere – sediile: 

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

− BT Securities, la sucursalele si agentiile din tabelul următor: 
 
 

Nr. 
crt. 

 Adresa Telefon 

1 Agenţia Tehnofrig Str. Fabricii de Chibrituri, nr.5-11, Jud. Cluj 0264/454.475 
 

2 Agenţia Alba-Iulia Str.Closca nr.4ABCDEF ap.55 Jud Alba 0258/821.912 
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3 Agentia Aiud Str.Cuza Voda, nr.7/3, Aiud, Jud.Alba 0258/860.271 
4 Agenţia Arad B-dul. Revolutiei Nr. 76, Jud. Arad 

 
0257/250.810 
 

5 Agenţia Bacau Str. 9 MAI nr. 24, Jud. Bacau 
 

0234/522.981 
 

6 Agentia Bistrita B-dul Republicii nr. 55 et. 2 cam. 1 Jud. Bistrita 
Nasaud 
 

0263/210455 
 

7 Sucursala Bucuresti Str. Putul lui Zamfir nr. 15, Sector 1, Bucuresti 
 

021/231.38.58 
 

8 Agentia Campia Turzii Str. Aviatorilor nr. 1 ap.33, Jud. Cluj 
 

0264/366.172 
 

9 Agenţia Craiova Str. Calea Bucuresti bl. 21A  sc. 2 Craiova Jud. 
Dolj 
 

0251-415161 
 

10 Agenţia Constanta Str. B-dul Tomis nr.138 (in cadrul Banca 
Transilvania, Agentia Capitol) Jud. Constanta 
 

0241-613244 
 

11 Agentia Deva Str. Mihai Viteazu bl. 40 sc. 1 ap. 1 Parter 
Jud.Hunedoara 
 

0254-215.757 
 

12 Agenţia Galati Str. Brailiei colt cu General Alexandru Cernat 
Jud.Galati 
 

0236-470.334 
 

13 Agentia Iasi Calea Chisinaului nr. 17 parter (incinta Sinta SA) 
 

0232-233.421 
        

14 Agentia Miercurea-Ciuc Str.Kosuth Lajos nr 32-34 Jud. Harghita  
 

0266/372015 
 

15 Sucursala Oradea Str. Parcul lui Traian nr. 15 ap.15, Jud. Bihor 
 

0259-428.198 
 

16 Agentia Satu-Mare Str. Traian nr.5 ap. 2, Jud. Satu Mare 
 

0261-716.120 
 

17 Agentia Sibiu B-dul Bucovina nr.5,parter,Sibiu 0269/218346 
18 Agentia Targoviste Str. Calea Domneaasca bl. X2, Jud. Dambovita 0245-212.083 

 
19 Agentia Tg.Mures B-dul. 1 Decembre 1918, nr.31, AP. 2, Jud.Mures 

 
0745-057106 
 

20 Agentia Timisoara Str. Augustin Pacha nr. 1 in cadrul Banca 
Transilvania) Jud. Timis 
 

0256-244.561 
 

21 Agentia Turda Str. Republicii nr.15,cam 22 0264/315502 
Investitorii care utilizează bănci custode române pot subscrie numai prin BT Securities , la sediul central din Cluj-
Napoca,  bld.21 Decembrie 1989, nr.104, etaj 1. 

Programul de subscriere pentru ofertă este între orele 09:00 şi 16:00, în fiecare zi lucrătoare, si 09:00 – 
14:00 in ultima zi de subscriere. 
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Subscrierile se pot efectua în baza plăţilor efectuate în contul cu codul IBAN nr. RO96BTRL01301202925690XX 
 deschis pe numele BT Securities SA, Intermediarul ofertei, la Banca Transilvania, prin ordin de plată, fie prin 
depunere de numerar. 

Investitorii care utilizeaza banci custode romane pot realiza subscrierile în baza unei declaratii ale bancii custode 
romane privind asumarea platii contravalorii obligatiunilor şi transferul acesteia catre contul colector al BT 
Securities în prima zi de la expirarea perioadei de subscriere. 

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

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

 Buletin sau carte de identitate (original şi copie); 

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

 
Persoane fizice rezidente care subscriu în numele altei persoane fizice: 

 Buletin sau carte de identitate (original şi copie); 

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

 Procură în forma autentică (original şi copie). 

 
Persoane fizice rezidente care subscriu în numele copiilor minori: 

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

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

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

 Dovada tutelei (original şi copie). 

 
Persoane fizice rezidente ce subscriu in numele persoanelor lipsite temporar de discernământ: 

 Buletin sau carte de identitate (original şi copie); 



PROSPECT DE EMISIUNE - OBLIGAŢIUNI TIRGU-MURES 2007  

63 

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

 Actul juridic ce instituie curatela (original şi copie). 

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

 Paşaport (original şi copie); 

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

 2. Persoane fizice nerezidente care subscriu prin împuternicit: 

 Paşaport (copie pentru persoană fizica nerezidentă); 

 Buletin sau carte de identitate (original şi copie pentru imputernicit); 

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

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

 
Persoane juridice rezidente care subscriu în nume propriu: 

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

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

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

 
Persoane juridice nerezidente:  
 1. Care subscriu în nume propriu 

 Copii după datele de identificare ale persoanei juridice; 

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

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

 Copie pasaport pentru persoana care semneaza formularul de subscriere 

2. Care subscriu prin intermediul unei persoane juridice rezidente: 

 Copii după datele de identificare ale persoanei juridice nerezidente; 

 Copii după documentele de identificare (Cod unic de inregistrare) pentru persoana juridică rezidentă; 
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 Dovada efectuării plăţii : pentru plata prin virament (copie ordinul de plată vizat de banca plătitoare) sau 
numerar (copie chitanţă); 

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

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

 

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

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

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

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

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

ii. Revocarea subscrierii 
Subscrierile realizate în cadrul ofertei sunt irevocabile; în cazul în care Prospectul face obiectul unui amendament, 
subscrierile pot fi retrase în termen de maximum trei zile lucrătoare de la data publicării respectivului 
amendament.  

Revocarea subscrierii se poate face numai la acelaşi sediu la care s-a subscris. Pentru aceasta, subscriitorii vor 
trebui să completeze un formular de revocare a subscrierii. În caz de revocare a subscrierii, sumele aferente 
obligaţiunilor subscrise vor fi returnate subscriitorilor fie prin virament în contul bancar desemnat de subscriitor 
la rubrica “cont pentru plăţi ulterioare” în situaţia în care acesta este specificat de subscriitor în formularul de 
subcriere, fie în numerar, la unităţile unde s-a depus formularul de subscriere. Plăţile aferente revocărilor se 
efectuează în maxim 5 zile lucrătoare de la ultima zi de subscriere. 

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

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

-  Numărul maxim de obligaţiuni ce pot fi subscrise:   320.000 obligaţiuni. 

5.1.7. Metodele şi limitele de timp pentru plata valorilor mobiliare şi pentru livrarea valorilor 
mobiliare 

Subscrierile se pot efectua prin intermediul BT Securities în baza plăţilor efectuate în contul cu codul IBAN nr 
RO96BTRL01301202925690XX, deschis pe numele BT Securities SA, Intermediarul ofertei, la Banca Transilvania fie 
prin ordin de plată, fie prin depunere de numerar. 
Investitorii care utilizeaza banci custode romane pot realiza subscrierile în baza unei declaratii ale bancii custode 
romane privind asumarea platii contravalorii obligatiunilor şi transferul acesteia catre contul colector al BT 
Securities în prima zi de la expirarea perioadei de subscriere. 

Subscrierea poate fi efectuată numai dacă se prezintă dovada plăţii obligaţiunilor ce urmează a fi subscrise. Cu 
toate acestea, această cerinţă nu se aplică în cazul în care investitorii utilizează serviciile unei bănci custode, aceştia 
urmând să pună la dispoziţie o declaraţie de la banca custode română, referitoare la subscriere şi conţinând 
angajamentul de plată a contravalorii obligatiunilor subscrise, respectiv transferul contravalorii obligatiunilor în 
contul colector al intermediarului, în prima zi lucratoare de la expirarea perioadei de subscriere. Transferul 
sumelor aferente obligatiunilor subscrise de catre investitor va fi realizat de catre banca custode în baza unei 
adrese primite din partea BT Securities privind numarul de obligatiuni ce urmeaza a fi alocate. 

Prin semnarea Formularului de Subscriere, investitorii confirmă citirea Prospectului şi efectuarea 
subscrierii în condiţiile prevăzute în prezentul Prospect. Formularul de Subscriere reprezintă acceptarea 
necondiţionată a condiţiilor Ofertei şi a Acordului de Garantare. 
Formularele de Subscriere vor fi disponibile, în format tipărit sau electronic, din momentul începerii derulării 
Ofertei, la sediul si Agentiile Intermediarului cat si la sediul Emitentului.  

Subscrierea pentru obligaţiunile oferite pe piaţa primară se va face între orele 9:00 şi 16:00 în fiecare zi lucrătoare, 
pe toată perioada de subscriere a Ofertei, mai putin ultima zi cand subscrierea se incheie la ora14:00. 

5.1.8. Modul şi data în care rezultatele ofertei vor fi făcute publice 
Extrasele de cont ce atestă dreptul de proprietate asupra obligaţiunilor subscrise şi alocate vor fi expediate 
deţinătorilor de obligaţiuni în termen de maximum 10 zile de la data confirmării primirii notificării cu privire la 
rezultatele ofertei emisă de CNVM. 

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

Nu este cazul. 

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

5.2. Planul de distribuţie şi de alocare 

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

În cadrul Ofertei pot subscrie investitori persoane fizice şi juridice, rezidente sau nerezidente. 

5.2.2. Modul de notificare a subscriitorilor cu privire la volumul de valori mobiliare alocat 
În caz de suprasubscriere, Intermediarul va transmite subscriitorilor extrasul de cont şi o informare asupra 
numărului de obligaţiuni alocate faţă de cele subscrise/plătite în termen de maxim 10 zile de la ultima zi de 
subscriere. Extrasul de cont şi informarea asupra numărului de obligaţiuni alocate va fi transmis prin fax sau prin 
poştă cu confirmare de primire. 

5.3. Preţul de emisiune şi valoarea nominală a obligaţiunilor 
Indicarea preţului estimat la care obligaţiunile vor fi oferite sau criteriile şi/sau condiţiile pe baza cărora preţul şi 
numărul obligaţiunilor oferite publicului vor fi determinate şi procedura prin care aceste informaţii vor fi făcute 
publice. Se va indica valoarea oricăror cheltuieli sau taxe care se solicită subscriitorilor. 

• Preţul de emisiune:    100 RON/obligaţiune; 

• Valoarea totală a emisiunii:   32.000.000 RON; 

• Valoarea nominală:   100 RON/obligaţiune la emitere. 

5.4.      Plasarea şi distribuirea ofertei 

5.4.1.       Intermediarul ofertei  
Intermediarul ofertei este Societatea de Servicii de Investiţii Financiare BT SECURITIES SA, cu sediul în 
Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989, nr.104,et.1 înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J12/3156/1994, 
cod unic de înregistrare 6838953; 

5.4.2. Metoda de intermediere 
Metoda de intermediere este a celei mai bune execuţii. Metoda celei mai bune execuţii constă în vânzarea 
obligaţiunilor prin intermediul societăţii de servicii de investiţii financiare care se angajează să distribuie către 
public maximul posibil din valorile mobiliare primite. 

5.4.3. Numele şi adresa agenţilor de plată şi a agenţilor de depozitare din fiecare ţară 
Agentul de plată a dobânzilor şi a împrumutului este BT SECURITIES SA cu sediul în Cluj-Napoca, str.21 
Decembrie 1989, nr. 104 care, după primirea de la Emitent atât a sumelor reprezentând plata dobânzilor sau 
restituirea împrumutului, cât şi a registrului de obligaţiuni, va efectua plăţi către deţinătorii de obligaţiuni 
înregistraţi în registrul de obligaţiuni la datele de referinţă specificate în prezentul Prospect. 

BT  SECURITIES SA va plăti atât dobânzile, cât şi principalul astfel: 
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- pentru persoanele fizice/juridice care au achiziţionat obligaţiuni prin subscriere la sediul BT Securities SA 
şi care nu au completat rubrica «cont plăţi ulterioare» indicat în formularul de subscriere, plata se face în 
numerar prin unităţile unde au fost făcute subscrierile; plafonul maxim de plată în numerar este cel în 
vigoare la data plăţii pentru persoanele juridice; 

- pentru persoanele fizice/juridice care au achiziţionat obligaţiuni prin subscriere la sediul BT Securities SA 
şi care au completat rubrica «cont plăţi ulterioare» indicat pe formularul de subscriere, plata se face prin 
virament, în contul şi banca menţionate în formularul de subscriere;  

- pentru persoanele fizice/juridice care au cumpărat obligaţiuni prin intermediul BVB, ca urmare a 
tranzacţionării acestora la BVB, plata se poate realiza astfel: 

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

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

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

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

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

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

5.4.4. 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 

Dexia Kommunalkredit Bank AG, cu sediul în Tuerkenstrasse 9, 1092 Vienna, Austria, înregistrată la 
Registrul Comerţului sub nr. 191772v din 19.03.2005, Viena, s-a angajat ferm să achiziţioneze obligaţiunile 
emise în cadrul ofertei de către Emitent rămase nesubscrise în ultima zi a ofertei publice astfel încât, la finalul 
perioadei de subscriere, oferta sa fie subscrisă integral. 

Comisioane bancare 

Comisioanele bancare percepute la subscrierea obligaţiunilor în numerar de către clienţi se suportă de către 
Emitent. 
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Comisioanele bancare percepute la iniţierea ordinului de plată (transfer bancar) vor fi suportate de către 
subscriitori. 

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

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

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

Comisioane de intermediere 
Comisionul cuvenit Intermediarului, pentru efectuarea tuturor operaţiunilor legate de intermedierea şi distribuţia 
ofertei publice de vânzare de obligaţiuni emise de Municipiul Tirgu-Mures şi înscrierea emisiunii respective la 
cota Bursei de Valori Bucureşti este urmatorul : 

0,2% aplicat la valoarea subscrisa (valoarea de inchidere a ofertei publice). 

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

6.      Admiterea la tranzacţionare a obligaţiunilor 

6.1.      Indicarea faptului dacă valorile mobiliare oferite sunt sau vor fi subiect ale unei cereri de 
admitere la tranzacţionare pe o piaţă reglementată 
În termen de 20 zile de la data obţinerii certificatului de înregistrare a valorilor mobiliare emis de către CNVM, 
Municipiul Tirgu-Mures va depune documentele necesare înscrierii la cota Bursei de Valori Bucureşti a acestor 
obligaţiuni municipale. 

6.2.      Pieţele reglementate sau sistemele alternative de tranzacţionare pe care, după ştiinţa 
emitentului, valori mobiliare din aceeaşi clasă sunt admise la tranzacţionare 
Pe piaţa reglementată administrată de BVB nu sunt tranzacţionate obligaţiuni de aceeaşi clasă cu obligaţiunile care 
fac obiectul prezentei oferte publice de vânzare. 

6.3.      Detalii cu privire la entităţile care au un angajament ferm de a acţiona ca intermediari pe piaţa 
secundară 
Nu este cazul. 
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7.       Informaţii suplimentare 

7.1.        Consilierul financiar al Emitentului 
SC VMB Partners SA, în calitate de consilier financiar, a acordat Emitentului asistenţă tehnică pentru 
structurarea împrumutului, precum şi pentru selecţia celei mai avantajoase oferte de intermediere. SC VMB 
Partners SA în calitate de consilier financiar s-a implicat în furnizarea catre intermediar a informatiilor necesare 
redactarii prospectului de oferta publica primara de vanzare. 

7.2.     Dacă declaraţia sau un raport atribuite unui expert sunt incluse în notă se vor furniza numele 
acestei persoane, sediul profesional, calificarea ei profesională precum şi orice interes important ar avea 
în legătură cu Emitentul 
Nu este cazul. 

7.3.     Dacă informaţia a fost furnizată de o terţă persoană, se va confirma faptul că această informaţie a 
fost reprodusă cu acurateţe şi că, după cunoştinţele Emitentului, nu au fost omise fapte care ar face ca 
informaţia furnizată să fie incorectă sau să inducă în eroare. În plus, se va identifica sursa informaţiilor 
Datele sunt preluate de la Municipiul Tirgu-Mures şi şefii de servicii din cadrul Primăriei Tirgu-Mures. Verificând 
conţinutul acestui Prospect, Municipiul Tirgu-Mures, prin autoritatea sa executivă, Primarul, acceptă 
responsabilitatea pentru conţinutul acestuia şi confirmă că nu sunt omisiuni sau declaraţii neadevărate referitoare 
la această Ofertă. 

7.4.     Agenţiile de rating care au acordat rating Emitentului sau obligaţiunilor emise de el la cererea 
acestuia sau cu implicarea Emitentului în procesul de rating 
Nu este cazul. 
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V. FIŞA DE PREZENTARE A EMITENTULUI 

1.  Persoane responsabile 

1.1.  Numele şi funcţia persoanelor fizice şi denumirea şi sediul persoanelor juridice responsabile 
pentru informaţiile incluse în Prospect 

- Rares NILAS, reprezentantul legal al BT Securities, cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, 
nr.104, etaj 1 

- Dorin FLOREA, reprezentantul legal a Primariei Municipiului Tirgu-Mures, în calitate de primar,  

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

1.2   Declaraţii ale persoanelor responsabile: 

- Rares NILAS, reprezentantul legal al BT Securities, în calitate de intermediar al Ofertei publice Primare 
de vânzare de obligaţiuni emise de Municipiul Tirgu-Mures, declară că, din informaţiile deţinute, toate 
documentele şi informaţiile incluse în fişa de prezentare sunt, după cunoştintele sale, în conformitate cu 
realitatea şi nu conţin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conţinutul acesteia. 

- Dorin FLOREA, reprezentantul legal a Primariei Municipiului Tirgu-Mures, în calitate de primar în 
calitate de Emitent al ofertei publice Primare de vânzare de obligaţiuni municipale Tirgu-Mures, declară că, 
din informaţiile deţinute, toate documentele şi informaţiile incluse în fişa de prezentare sunt, după 
cunoştintele sale, în conformitate cu realitatea şi nu conţin omisiuni de natură să afecteze semnificativ 
conţinutul acesteia. 

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

2.  Factori de risc 
Recomandăm potenţialilor investitori ca, înainte de a subscrie în cadrul prezentei Oferte publice, să ia în 
considerare şi să analizeze împreună cu informaţiile despre Emitent şi următorii factori de risc, care pot afecta 
capacitatea Emitentului de a-şi îndeplini obligaţiile faţă de investitori ce rezultă din emiterea obligaţiunilor.  

 

i.  Riscuri aferente Emitentului 

− Aderarea la Uniunea Europeană 
Integrarea României la Uniunea Europeană implică luarea în considerare şi a unor serii de riscuri cauzate de 
presiunea economică, socială şi competitivă generată de liberalizarea circulaţiei mărfurilor, serviciilor şi 
capitalurilor.  

− Obligaţii privind raportarea şi informaţiile publice 
Conform Legii 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, sunt instituite în 
sarcina emitenţilor de valori mobiliare o serie de obligaţii de raportare către CNVM şi pieţele reglementate pe 
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care se tranzacţionează respectivele valori mobiliare. Investitorii trebuie să fie trataţi în mod egal de către organele 
administraţiei publice locale în ceea ce priveşte drepturile conferite de deţinerea respectivelor valori mobiliare şi 
să li se asigure toate condiţiile şi informaţiile necesare pentru a-şi exercita drepturile.  

− Factori legislativi 
Perioada de tranziţie în care se află România în procesul de integrare europeană se caracterizează prin modificări 
legislative care pot genera incoerenţă în plan economic. 

Legislaţia în domeniul administraţiei publice locale, inclusiv cea privitoare la finanţele publice locale, a fost 
amendată în ultimii ani. Aceste modificări legislative pot afecta activitatea autorităţilor publice locale. Astfel, 
există riscul transferării 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 aderării la Uniunea Europeana pot interveni totuşi o serie de modificări, completări ale 
legislaţiei în vigoare, ce vor impune Emitentului o adaptare rapidă şi eficientă la noile cerinţe. În prezent, 
Emitentul consideră că respectă toate prevederile legale aplicabile şi că orice potentială încălcare nu ar putea avea 
nici un efect negativ important asupra activităţilor, rezultatelor operaţiilor sau situaţiei sale financiare.  

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

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

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

Risc de secetă: 
Efectele pe care o eventuală secetă le poate provoca asupra Emitentului sunt considerate a fi nesemnificative 
deoarece economia locală nu se bazeaza pe agricultură.  

− Riscuri economice 
 

Acest tip de risc este generat de posibila dependenţă de un agent economic sau de modificări importante în 
structura demografică a populaţiei pe parcursul existenţei obligaţiunilor, inclusiv ca urmare a migraţiei şi 
imigraţiei. Modificările demografice preconizate sunt nerelevante pentru perioada de timp până la maturitatea 
obligaţiunilor. Emitenţii, autorităţi publice locale, sunt într-un stadiu incipient de analiză şi ratificare de către 
agenţii de rating româneşti sau straine. Riscul ca aceşti agenţi economici sa intre în incapacitate de plată este 
destul de redus. 

− Riscurile valutare, monetare şi privitoare la cursul de schimb 
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Valoarea investiţiei va fi influenţată de rata de schimb valutar a leului faţă de orice valută convertibilă. Trebuie 
avut în vedere că moneda românească a cunoscut o devalorizare puternică. Investitorii în obligaţiunile emise de 
Municipiul Tîrgu-Mureş sunt protejaţi de fluctuaţiile ratei dobânzii prin metoda de calcul folosită în calcularea 
ratei dobânzii obligaţiunilor emise. 

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

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

 
ii. Riscuri Aferente Obligaţiunilor  

− Executarea silită a obligaţiilor de plată a principalului şi a dobânzilor 
Acordul de garantare reprezintă modalitatea de garantare a rambursării principalului şi a dobânzilor aferente 
Obligaţiunilor, prin cesionarea veniturilor aferente bugetelor pe anii 2007 – 2026, acestea fiind afectate plăţii cu 
prioritate a principalului şi a dobânzilor faţă de orice revendicări ale unor terţe părţi. 

− Riscul de credit al Municipiul Tirgu-Mures nu este evaluat de o agenţie de rating 
La data redactării prezentului Prospect, nici o agenţie de rating naţională sau internaţională nu analizează riscul de 
credit al Municipiului Tirgu-Mures, astfel încât potenţialii investitori nu se pot baza pe o evaluare profesională şi 
independentă a capacitaţii Emitentului de a rambursa principalul şi de a plăti dobânzile aferente Obligaţiunilor. 
De asemenea, nici Obligaţiunile nu sunt evaluate de nici o agenţie de rating naţională sau internaţională. 

− Risc datorat fiscalităţii 
Modificarea fiscalităţii este un risc specific economiilor în tranziţie. Printr-o eventuală creştere a fiscalităţii pot fi 
afectate veniturile pe care investitorii le-au estimat a le obţine prin investiţia în obligaţiuni. Pe de altă parte, printr-
o reducere semnificativă a fiscalităţii pot fi afectate veniturile administraţiei şi implicit capacitatea acesteia de a 
returna ratele şi dobânzile aferente împrumutului obligatar. 

− Lichiditatea şi volatilitatea obligaţiunilor 
Acest gen de risc poate apărea la investitorii care nu intenţionează să păstreze Obligaţiunile până la maturitatea 
acestora. Deşi Emitentul se obligă prin prezentul Prospect să depună o cerere de listare a Obligaţiunilor la cota 
Bursei de Valori Bucureşti, nu există garanţia că se va dezvolta şi/sau menţine o piaţă lichidă şi atractivă pentru 
Obligaţiuni, ceea ce poate avea un impact negativ asupra preţului care poate fi obţinut prin vânzarea 
Obligaţiunilor.  

3. Informaţii despre Emitent  

 

3.1 Date de identificare 
Municipiul Tirgu-Mures, reprezentat prin Primaria Municipiului Tirgu-Mures, cu sediul in Piata Victoriei nr. 3, 
Tirgu-Mures, jud. Mures, cod postal 540026, cod fiscal nr.4322823, reprezentat de domnul Dorin Florea, în 
calitate de primar. 
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3.2 Informaţii generale 
Istoric 
Asezarea este pomenita in scris prima data in registrele papale inca din 1332 sub numele de Novum 
Forum Siculorum. Existenta breslelor arata ca era oras inca de pe atunci: in arhivele orasului exista un act 
semnat de Ludovic de Anjou, regele Ungariei, in care se acorda noi drepturi breslei blanarilor. 

In 1405 regele Sigismund de Luxemburg rege al Ungariei acorda dreptul de a organiza TARGUri, iar in 
1482, prin semnatura regelui Matei Corvin al Ungariei, orasul devine oras regal. La 29 aprilie 1616, 
Gabriel Bethlen, principele Transilvaniei semneaza actul prin care orasul devine Oras liber regesc 
(municipiu), schimbandu-si numele din vechiul Szekelyvasarhely in Marosvasarhely (TARGU-Mures).  

Orasul este pentru secole resedinta scaunului Muresului, unul din cele 6 scaune secuiesti - entitati 
administrative autonome ale secuilor. Pe parcursul secolelor numeroase Diete ale principatului 
Transilvaniei sunt tinute aici, mai multi principi ai Transilvaniei sunt alesi sau inscaunati in acest 
municipiu.  

În opozitie cu intentia principelui Janos Zsigmond, si in prezenta sa, la 6 ianuarie 1571 dieta de la Targu-
Mures a hotarat si codificat libertatea constiintei religioase in Transilvania a celor patru confesiuni - 
Romano Catolic, Kalvinist, Lutheranian si Unitarian. Principele dorea o promovare deosebita a acesteia 
din urma. Acest eveniment a constituit o contributie de dimensiune europeana la instalarea tolerantei 
religioase, model practicat peste secole in Transilvania. (În aceea vreme biserica Ortodoxa nu avea acelasi 
statut cu celelalte mentionate).  

Din 1754 se muta in oras Tabla Regala - Curtea Suprema Judecatoreasca a Transilvaniei, unde au 
functionat si Gyorgy Aranka si Papiu Ilarian.  

Cea mai veche constructie arhitecturala a orasului este biserica si cetatea. Cetatea are un zid cu 7 
bastioane, construite de breslele din oras. În interior se afla biserica reformata, cu caracteristicile stilului 
gotic, ale carei inceputuri dateaza inca din 1492. Exista cladiri din secolele 16-18 printre care si cele ale 
Bibliotecii Teleki si cladirea Tablei Regale.  

În oras se afla numeroase biserici, cateva dintre ele dateaza din secolele 16-18. Ele reprezinta diversitatea 
de confesiuni crestine specifice tuturor oraselor si satelor Transilvaniei - romano-catolic, reformat, 
evanghelic, unitarian, ortodox, greco-catolic si altele - precum si cultul mosaic. Biserica ortodoxa de lemn, 
construita in 1793 si pictata in 1814 este unica prin vechime in orasele Transilvaniei.  

Orasul isi datoreaza infatisarea sa actuala primarilor Tamas Borsos si mai ales lui Gyorgy Bernady. La 
inceputul secolului, datorita lui, in cativa ani au fost construite cladirile superbe ale Prefecturii, Palatului 
Culturii, Univeristatii de Medicina, Universitatii Petru Maior, si ale multor licee. S-a introdus curentul 
electric, gazul metan, canalizarea, s-au asfaltat strazi. Vechiul oras provincial devine municipiu modern, la 
nivelel cerintelor sec 20. Intre cele doua razboaie mondiale procesul de modernizare este continuat si de 
primarul Emil Dandea prin construirea celor doua biserici (Ortodoxa si Greco-Catolica) si a sediului 
actualei Primarii.  

Cladirea in stil secesionist a Palatului Culturii are o vestita Sala de Oglinzi. Vitraliile aflate aici, 
reprezentand scene din balade secuiesti, sunt considerate reprezentative pentru intreaga zona geografica. 
Sala de concerte cu orga de la inceputul secolului, are o acustica deosebita.  
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Date geografice 
Municipiul este situat in centrul Transilvaniei intr-o ambianta geografica pitoreasca. Orasul este strabatut 
de raul Mures si este inconjurat de dealuri acoperite cu paduri de fag si stejar. 

Date demografice  

Conform datelor obtinute la ultimul recensamant, din data de 18.03.2002, populatia stabila din Municipiul Targu-
Mures era in numar de 150.041 locuitori. 

Avand urmatoarea structura etnica: 

Populatia stabila, din care nationalitate 150.041 
Romani 75.532 

Maghiari 70.089 
Rromi 3.660 

Germani 277 
Evrei 115 

alte nationalitati 368 
 
Avand urmatoarea structura in functie de criterii religioase: 

Populatia stabila, din care religie 150.041 
Ortodoxa 70.136 
Reformata 45.104 

Romano-catolica 20.258 
alta religie 14.543 

Din punct de vedere al ocuparii: 

  ambe sexe masculin feminin 
Populatia stabila, din care   150.041 71.631 78.410
Activa  Total  66.465 34.042 32.423
   Ocupata  61.411 30.881 30.530
   Neocupata  5.054 3.161 1.893
Inactiva   83.576 37.589 45.987

 
Economia oraşului Tîrgu-Mureş 
75% din activitatea industriala desfasurata de intreprinderile existente pe suprafata Municipiului Tirgu-
Mures este reprezentata de 4 ramuri: constructii masini, industrie chimica, confectii textile si prelucrarea 
lemnului. 

Transporturi 

La Tirgu-Mures se poate ajunge pe sosea, cu trenul si cu avionul, aeroportul avand atat trafic intern cat si 
international. 

 Transportul urban de calatori este asigurat de doua societati: SC Transport Local SA si SC Siletina 
Impex SRL. De la jumatatea anului 2001 cele doua societati au format un Consortiul Local de 
Transport. Pentru transportul in comun in bugetul local al Municipiului Targu-Mures pe anul 2007 a 
fost prevazute 36.889.900 lei. 
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 Transportul feroviar - Municipiul Tirgu-Mures nu este nod de cale ferata, insa este strabatut de linia 
feroviara 405 Deda - Razboieni, care face legatura cu magistralele 300 Bucuresti - Oradea si 400 
Bucuresti - Baia Mare. Orasul este deservit de trei gari si o agentie de voiaj. Calea ferata traverseaza 
orasul, generand 13 pasaje de nivel, care ingreuneaza traficul rutier si legaturile intre cartiere. 

 Transportul aerian - In apropierea Municipiului la 14 Km se afla Aeroportul International Tirgu-
Mures. Accesul din Municipiu Tirgu-Mures spre Aeroport este asigurat de Strada “Ghe. Doja” si apoi 
de drumul E60 spre Cluj-Napoca. 

Alte informatii 

Protecţia mediului 

Asigurarea Protectiei mediului pe teritoriul municipiului Tirgu-Mures este realizata prin intermediul 
Inspectoratului de Protectie a Mediului Mures care este reprezentantul in teritoriu al Ministerului apelor si 
protectiei mediului. 

Principalele obiective ale inspectoratului de protectia mediului sunt: 

• Realizarea planului judetean de actiune pentru protectia mediului in colaborare cu Prefectura judetului 
Mures, Consiliul Judetean si Consiliul Local al Municipiului Tirgu-Mures; 

• Sprijinirea administratiei publice locale pentru elaborarea unor strategii proprii privind protectia 
mediului 

• Impulsionarea realizarii unor rampe ecologice pentru depozitarea deseurilor menajere; 

• Sustinerea implementarii unor proiecte care vizeaza reconstructia ecologica si protectia 
biodiversificatii. 

Sănătate 

Pe raza municipiului Tirgu-Mures functioneaza doua spitale, si anume Spitalul municipal cu 21 de clinici 
avand 1250 de paturi de spitalizare si Spitalul Judetean cu 26 de clinici si 1750 de paturi.  

In Municipiul Tirgu-Mures isi desfasoara activitatea 1100 de medici (7,3 medici/1000 locuitori) si 2200 de 
personal mediu sanitar. 

In bugetul pe anul 2007 au fost prevazute 450.000 lei. 

Cultură, Învăţământ, religie 

Numele a multor personalitati ale culturii se leaga de istoria orasului. Astazi functioneaza in oras un teatru 
national cu sectii in limba romana si limba maghiara, o filarmonica, muzeu istoric cu sectie de stiinte ale 
naturii, biblioteci publice, galerii de arte plastice. 

O mostenire culturala de nepretuit a orasului este Biblioteca Teleki. A fost fondata in anul 1802 de catre 
contele Samuel Teleki, cancelarul Transilvaniei, un om nu numai bogat dar si cult, care si-a perfectionat 
studiile la cateva universitati europene. El si-a cheltuit mare parte din averea sa pentru cumpararea celor 
peste 40.000 de volume, infiintand o Biblioteca Publica, deschisa tuturor, care astazi ii poarta numele. 
Fondul de carte are numeroase incunabule, carti vechi rare, opere stiintifice reprezentative si manuscrise.  

La Tabla Regala (Curtea Suprema de Justitie) au functionat Gyorgy Aranka, fondatorul (1793) Societatii 
Maghiare de Cultivare a Limbii (Erdelyi Magyar Nyelvmivelo Tarsasag), Petru Maior, personalitate 
proeminenta a iluminismului romanesc in spatiul Europei Centrale, Alexandru Papiu Ilarian, profesor de 
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drept, autorul listei monumentelor istorice romanesti si a unei istorii a romanilor in Dacia Superioara, 
precum si Avram Iancu, lider al romanilor, in revolutia din 1848.  

Personalitatile care si-au gravat numele cel mai adanc in stiinta universala sunt matematicienii Farkas si 
Janos Bolyai (tatal si fiul). Farkas Bolyai (1775-1856) profesor de matematica al Colegiului Reformat din 
1804 pana la moartea sa, este autorul lucrarii Tentamen, tiparit in tipografia liceului. Appendix-ul acesteia 
(1832) este celebra lucrare a lui Janos Bolyai (1802-1860) el fiind (pe langa Lobacevski si Gauss) creatorul 
geometriilor neeuclidiene. 

Muzee 
Galeria de Artă "Ion Vlasiu" domeniul Artă plastică românească, adresa: Str. Ştefan cel Mare 

Muzeul Judeţean Mureş, adresa: Str. Horea nr. 24 

Muzeul Judeţean Mureş. Secţia de Artă, adresa: Str. Enescu nr. 2. Înfiinţat în Palatul Culturii, monument 
istoric şi de artă, construit în stil Secession, între anii 1912 - 1913. În anul 1913 a fost creată Pinacoteca în 
clădirea Palatului Culturii într-un spaţiu special amenajat. Sunt expuse lucrări de: Theodor Aman, Nicolae 
Grigorescu, Nicolae Tonitza, Nicolae Dărăscu, Ferenczy Karoly, Teodor Harsia, Aurel Ciupe. Foarte 
bine reprezentată este arta contemporană cu fenomenul plastic local şi cel naţional. 

Muzeul Judeţean Mureş. Secţia de Ştiinţele Naturii, adresa: Str. Horea nr. 24. Colecţia lui Aurel Filimon a 
stat la baza secţiei de ştiinţe naturale a muzeului din Târgu Mureş, deschis în 1934. În 1939, cu această 
colecţie s-a constituit Muzeul de Istorie Naturală "Octavian Goga". O mare parte din colecţie a fost 
distrusă în 1944. Monument de arhitectură datând din secolul al XIX-lea, clădirea a fost construită pentru 
adăpostirea Muzeului Industrial şi valorifică expoziţional, î96.*-n prezent, colecţii de mineralogie; 
petrografie; paleontologie; botanică (ierbare din 1872); antropologie; geologie; zoologie (trofeul de cerb 
carpatin - al doilea ca valoare în lume); malacologie cu piese autohtone şi exotice; entomologie (fluturi 
exotici-Weber W, fluturi autohtoni V. Vicol, E. Halabori); ornitologie; oologie; osteologie. 

Muzeul Judeţean Mureş. Secţia de Etnografie şi Artă Populară, adresa: Piaţa Trandafirilor nr. 11. Înfiinţat 
în 1934, este închis după 1940 şi se redeschide în 1984. A fost fondat de Aurel Filimon (1891 - 1946), 
arheolog şi etnograf, cel care a pus bazele cercetării etnografice mureşene. Palatul Toldology, în care se 
află sediul muzeului, este monument de arhitectură şi a fost construit în stil baroc, în secolul al XVIII-lea. 
Sunt expuse piese de artă populară, port popular, textile de interior, icoane pe sticlă şi pe lemn, obiecte 
care vorbesc despre ocupaţii şi meştesuguri, despre realităţile satului românesc din zona judeţului Mureş. 

In bugetul pe anul 2007 au fost prevazute pentru cultura, recreere si religie 16.042.420 lei.   

Dintre numeroasele scoli ale orasului Targu-Mures, Colegiul Reformat, astazi Liceul Bolyai Farkas, 
infiintat in 1557 este cel mai vechi. Acest liceu a functionat intre 1714 si 1889 ca institutie de invatamant 
de rang universitar.  

In municipiul functioneaza 17 licee si grupuri scolare cu circa 11.500 de cursanti precum si 25 de scoli 
primare si gimnaziale. 

De asemenea, functioneaza in oras cinci institutii de invatamant superior cu peste 8.500 de studenti: 
Institutul de Medicina si Farmacie, Universitatea Petru Maior (stiinte economice, administratie si 
inginerie), Universitatea Dimitrie Cantemir (drept si psiho-pedagogie), Academia Szentegyorgy Istvan de 
teatru, regie si teatrologie si Universitatea Sapiencia (stiinte tehnice). 

In bugetul pe anul 2007 au fost prevazute pentru invatamant 96.753.150 lei., din care:  
   Cheltuieli de personal  - 70.386.000 lei, 
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Burse    - 280.000 lei, 

Cheltuieli de capital  - 6.866.000 lei. 

 

Administraţia Publică Locală 

Organizarea administrativă a teritoriului României 
Teritoriul Romaniei este organizat din punct de vedere administrativ în comune, orase şi judete. 
Autoritatile administratiei publice locale sunt consiliul judeţean, consiliul local, primarul. La nivelul 
fiecarei comune şi oras functioneaza un consiliu local şi un primar ca autoritaţi  administrative autonome, 
în timp ce la nivel de judet functioneaza un consiliu judetean ca autoritate a administratiei publice pentru 
coordonarea activitaţii consiliilor locale în vederea realizarii serviciilor publice de interes judeţean. 
Membrii consiliului local, ai consiliului judetean şi primarul sunt alesi prin vot direct, universal şi liber 
exprimat. Guvernul numeste cate un prefect în fiecare judeţ. Prefectul este reprezentantul Guvernului pe 
plan local şi conduce serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale 
administratiei publice centrale la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale. 

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

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

Cadrul legal – administratia publica locala 
Cele mai importante reglementări cu privire la administraţia publică locală sunt: Legea 215/2001 a administraţiei 
publice locale republicata.Potrivit art.23 alin. 1 al Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, autorităţile 
administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală sunt Consiliile Locale, autorităţi deliberative şi 
Primarii ca autorităţi executive. 

Informaţii referitoare la structura administrativă a emitentului 
a) Organele administraţiei publice locale  
Potrivit legii, unităţile administrativ teritoriale sunt coordonate de autoritatea executivă - primarul şi 
autoritatea deliberativă – consiliul local. 
Autoritatea executivă  
 Dorin Florea primarul municipiului Târgu-Mureş, candidat din partea Partidului Democrat din România, s-a 

născut la 12 mai 1956, în municipiul Braşov, unde şi-a efectuat studiile primare şi gimnaziale, fiind absolvent 
al unui liceu cu renume naţional - „Andrei Şaguna” din Braşov. Ulterior, a urmat cursurile Facultăţii de 
Medicină, din cadrul Institutului de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş, pe care le-a absolvit în 1982. 
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 Viceprimari ai municipiului sunt: Csegzi Sandor, 46 ani, absolvent al Facultatii de Fizica Bucuresti, 
membru UDMR si Bakos Levente, membru UDMR. 

 Secretar al Primariei Tirgu-Mures, a fost numit prin ordin al prefectului, doamna Cioban Maria, 47 ani, 
absolvent al Facultatii de Drept economic – administrativ din Sibiu. 

Autoritatea deliberativă este reprezentată de Consiliul Local al municipiului Târgu-Mureş. 

b) Modalitatea de adoptare a deciziilor 
Condiţiile pentru valabilitatea deliberărilor Consiliului Local şi modul de exercitare a dreptului de vot sunt 
stabilite de Legea 215/2001 a administratiei publice locale republicata. 
c) Componenţa organelor administraţiei publice locale şi competenţa profesională a membrilor Consiliului Local 
Consiliul Local al municipiului TIRGU-MURES care are următoarea componenţă: 
Nr. 
crt. Numele si prenumele 

Data 
nasterii Profesia Loc de munca Ocupatia 

Gruparea 
politica

1 
MOLNAR GABOR 

JOZSEF 19-Mar-51 INGINER SC Aages SRL director UDMR 
2 BENEDEK Istvan 20-Oct-48 medic Clinica medicala II medic UDMR 
3 RADULZ Levente 20-Sep-74 medic - - UDMR 
4 SANTHA Tibor 15-Maz-53 jurist SC Atlas SRL Jurist UDMR 

5 KIRALZ Stefan 10-Maz-47 inginer Editura Lzra Presedinte CA UDMR 

6 BAKOS Levente Attila 24-Oct-69 
inginer / 

economist SC Tetris Prodserv SRL Director UDMR 
7 DAVID Csaba 11-Feb-56 inginer SC Purator Ecotehnic director tehnic UDMR 

8 TORZSOK Sandor Laszlo 10-Dec-54 inginer RA Aquaserv Tg. Mures Sef serviciu investitii UDMR 

9 KOVACS Julianna 07-Feb-51 educatoare Inspectoratul scolar judetean Inspector UDMR 

10 
KOLOZSVARI Zoltan 

Csaba 28-Apr-37 inginer SC Plasterm SA director executive UDMR 
11 SPILMANN Mihalz 24-Maz-47 - - - UDMR 
12 FEKETE Attila Csaba 28-Nov-75 jurist Policlinica Caritsan consilier juridic UDMR 
13 KIRSCH Attila 30-Sep-60 inginer - - UDMR 

14 MATEPIUC Ioan 03-Apr-47 profesor Colegiul Al. Papiu Ilarian Professor PUNR 
15 STEFANOVICI Mircea 25-Sep-54 inginer SC Foraj Sonde SA - PUNR 
16 PINTILIE Ioan 20-Feb-56 preot Catedrala Ortodoxa Paroh PUNR 
17 MORARU Octavian 27-Sep-39 inginer - Pensioner PUNR 
18 PORUTIU Mihail 12-Apr-70 medic - - PNTCD 

19 OSAN Virgil 23-Jul-41 
medic sef 

lucrari UMF Tirgu-Mures director spital PNTCD 
20 OPRISCAN Doru 13-Nov-55 inginer Azomures Director PNTCD 

21 MOLDOVAN Nicolae 28-Nov-35 
Inginer 

constructor - Pensionar PRM 

22 AMZA Constantin Margarit 19-Maz-56 Inginer SC Nordia Distr. SA Director PRM 
23 POP Aurel Mircea 14-Sep-55 Sing. SC Rogeia Prod Com Administrator PRM 
24 VLAS Florin 01-Mar-54 Maistru SC Voiajor SA Director PSD 

25 OPROIESCU Petru Florin 17-Jun-54 
Inginer / 
profesor Grup Scolar "Aurel Persu" Director PSD 
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Apartenenţa politică menţionată mai sus este rezultatul în timp a aderărilor la alte formaţiuni politice după 
alegerile locale din 2004. 
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. Iar secretarul este numit de 
către Prefectul Municipiului. Următoarele alegeri locale sunt programate pentru anul 2004. 

e) Puterile şi atribuţiile organelor administraţiei publice locale 
Conform prevederilor art. 66 şi 67 ale Legii 215/2001, Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică, el 
este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului propriu de specialitate al autorităţii administraţiei publice 
locale, pe care îl conduce şi îl controlează, răspunzând de buna funcţionare a administraţiei publice locale. De 
asemenea, primarul reprezintă oraşul în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoane fizice sau juridice române 
sau străine precum şi în justiţie. 
Conform prevederilor alin. 2 al art. 68, Primarul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau de alte acte 
normative, precum şi însărcinările date de consiliul local.  
În conformitate cu prevederile art. 38 al Legii nr. 215/2001, consiliul local, autoritate a administraţiei publice 
locale, are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt 
date prin lege în competenţa altor autorităţi publice, locale sau centrale. Conditiile pentru valabilitatea 
deliberarilor Consiliului Local cat si modul de exercitare a dreptului de vot sunt stabilite de Legea nr. 215/2001 a 
administratiei publice locale republicata. 
g) Organigrama primăriei 
Aparatul propriu al Consiliului Municipal Tirgu-Mures contine: 
1. Demnitari     3 (1 primar si 2 viceprimari) 
TOTAL PERSONAL   200, din care: 
2. Functionari publici  193 

- secretar   1 
- de conducere  22 
- de executie   170 

3. Personal contractual  7. 
Activitatea primăriei municipiului TARGU-MURES se desfăşoară, potrivit organigramei - Anexa La 
HCL nr. 138/2003 - astfel: 
Direct in subordinea Primarului Municipiului (demnitar) exista urmatoarele directii, compartimente si 
servicii: 
Compartimentul de audit, corp control primar si asociatii de proprietari (8 functii executie); 
Serviciul investitii si control investitii (1 functie de conducere + 7 functii de executie); 
DIRECŢIA INTEGRARE EUROPEANA, COMUNICARE, CONTROL SI RESURSE UMANE 
avand in subordine urmatoarele: 
Serviciul informatica si relatii cu publicul (1 functie de conducere + 7 functii de executie) 
Serviciul salarizare si resurse umane (1 functie de conducere + 7 functii de executie) 
Serviciul administrativ 
Compartimeent asistenta rromi 
iar in subordinea directorului adjunct sunt urmatoarele: 
Serviciul relatii publice interne si internationale (1 functie de conducere + 8 functii de executie); 
Serviciul integrare europeana si programe de finantare (1 functie de conducere + 7 functii de executie); 
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DIRECŢIA ECONOMICA avand in subordine urmatoarele: 
Serviciul de stabilire, incasare impozite si taxe (1 functie de conducere + 17 + 7 functii de executie) 
Serviciul de urmarire si executare silita persoane fizice si juridice (1 functie de conducere + 13 functii de executie) 
Serviciul buget contabilitate (control financiar intern) (1 functie de conducere + 12 functii de executie) 
Serviciul concesionari, inchirieri, vanzari si respectarea disciplinei conractuale (1 functie de conducere + 8 functii 
de executie) 
ARHITECT SEF avand in subordine urmatoarele 
Serviciul autorizari si disciplina in constructii (1 functie de conducere + 7 functii de executie) 
Serviciul urbanism amenajarea teritoriului si gestiune date urbane (1 functie de conducere + 8 functii de executie); 
In subordine viceprimar (demnitar) se află: 
DIRECŢIA ACTIVITATI SOCIAL-CULTURALE SI PATRIMONIALE, compusa din: 
Compartiment de evidenta si gestiune patrimoniu, sanatate, invatamant si culte (7 functii de executie) -> scoli, 
Universitatea populara si Casa de cultura „Mihai Eminescu”; 
Serviciul autorizari si control activitati economice (1 functie de conducere + 9 functii de executie); 
Compartimentul spatiu locativ si spatii cu alta destinatie (4 functii de executie) -> SC Locativ SA. 
Serviciul activitati culturale, sportive si tineret (1 functie de conducere + 7 functii de executie); 
In subordine viceprimar (demnitar) se află: 
Administratia domeniului public 
Secretarul municipiului (1 functie de conducere) are in subordine: 
Serviciul juridic, contencios administrativ (1 functie de conducere + 9 functii de executie); 
Serviciul stare civila (1 functie de conducere + 10 functii de executie); 
Serviciul autoritate tutelara (1 functie de conducere + 7 functii de executie); 
Serviciul fond funciar si registrul agricol (1 functie de conducere + 8 functii de executie); 
Serviciul relatii cu consilierii, secretariat, alegatori si inregistrarea petitiilor. 
 
Informaţii depre persoanele juridice în care emitentul deţine o cotă de participare mai mare de 10% din 
capitalul social 

• RA Aquaserv Tirgu-Mures 
Consiliul local al municipiului Tirgu-Mures detine 100% din capitalul social al RA Aquaserv (J26/464/1998, CUI: 
R10755074). Domeniul principal de activitate este captarea, tratarea si distributia apei potabile. Activitatea de 
baza a regiei este captarea, tratarea, distributia apei potabile, colectarea si epurarea apelor uzate, servicii de apa 
potabile si canalizare, desfundari de canale interioare, executii de bransamente de apa si canal, inchirieri de utilaje, 
verificari metrologice, etc. 

• SC Energomur SA  
Consiliul local al municipiului Tirgu-Mures detine 100% din capitalul social al societatii Energomur SA 
(J26/321/27.04.2001, CUI: R13854579). Capitalul social este în sumă de 8.466.250 mii lei.Domeniul acesteia de 
activitate este producerea, furnizarea si distributia energiei termice pentru incalzire si a apei calde pe teritoriul 
municipiului. Activitatile societatii constau in producerea energiei termice sub forma de apa calda si agent termic 
pentru incalzire prin exploatarea si intretinerea centralelor si punctelor termice din municipiu, distribuirea energiei 
termice, alimentarea consumatorilor cu apa rece prin statiile de ridicare a presiunii - statii hidrofor. 

 SC Transport Local SA  
Consiliul local al municipiului Tirgu-Mures detine 66,66% din capitalul social al societatii Transport Local SA 
(J26/628/1995, R1219301). Capitalul social este în sumă de 5.263.200 mii lei. Domeniul acesteia de activitate 
fiind transportul public de persoane. Activitatile principale desfasurate de SC Transport Local SA constau in 
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realizarea unui sistem public de transport de persoane care sa permita legaturi optime intre zonele de maxim 
interes din Municipiul Tirgu-Mures. Ca obiectiv secundar SC Transport Local SA Tirgu-Mures urmareste 
realizarea unor legaturi de transport intre municipiu si localitatile limitrofe. 

 SC Locativ SA 
Consiliul local al municipiului Tirgu-Mures detine 100% din capitalul social al societatii Locativ SA. Capitalul 
social este în sumă de 438.000 mii lei. Domeniul acesteia de activitate este administrarea fondului locativ de stat. 
Activitatea de baza a societatii consta in administrarea si intretinerea fondului locativ de stat iar ca activitati 
secundare societatea executa lucrari de intretinere si reparatii instalatii de incalzire si instalatii sanitare, lucrari de 
tamplarie si dulgherie, lucrari de proiectare, productie de ambalaje de lemn, inchirieri de utilaje de constructii si 
demolare cu personalul de deservire aferent, etc. 

 Societati comerciale subventionate de Municipalitate 
 SC Energomur SA producerea si distributia energiei termice, subventia are ca scop acoperirea diferentei de 

pret pentru energia termica – 55% din bugetul local. In anul 2002 valoarea subventiei a fost de 27.507.043 mii 
lei ; 

 SC Transport Local SA in asociere cu SC Siletina SRL in domeniul transportului in comun, subventionarea 
transportului pentru diferite categorii de persoane : pensionari, revoutionari, detinuti politici si veterani de 
razboi. Valoarea subventiei in anul 2002 a fost de 11.953.612 mii lei. 

 
 Principalii parteneri economici ai municipalitatii 
SC ASTOR COM SRL - reparatii strazi 
SC CONIMUR SRL - reparatii strazi 
SC TRIPLAST SRL - confectionat cosuri stradale, obiecte de joaca pentru parcuri copii 
SC SOCOT SA - reparatii strazi 
SC VALPET SA - reparatii strazi 
SC THERMOLIT SA - reparatii strazi 
 
 Relaţiile dintre Emitent şi alte organisme administrative 
Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice locale şi autorităţile administraţiei publice de la nivel superior 
se bazează pe principiile autonomiei, legalităţii, responsabilităţii, cooperării şi solidarităţii în rezolvarea 
problemelor întregului judeţ, în conformitate cu prevederile legii 215/2001.  
 
PRINCIPALELE SERVICII OFERITE DE ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ 
 

b) Invatamant - 20 de centre bugetare, municipalitatea suporta cheltuielile materiale, de personal si de capital; 
c) Sanatate - 2 unitati sunt finantate de municipalitate: 

o Centrul de transfuzii pentru donatori, municipalitatea suporta cheltuielile cu finantarea pentru donatori, 
o Cresa de cartier, care apartine de Spitalul Judetean, este finantata de municipalitate; 

d) Asistenta sociala 
o Cantina de ajutor social (aproximativ 150 de portii zilnice de hrana pentru saraci), 
o Caminul ”Betesda” pentru copii cu handicap - finantare, 
o Ajutor social pentru aproximativ 300 de persoane, 
o Alocatii pentru nastere, in medie 20 alocatii pe luna, 
o Alocatii pentru copii, 
o Ajutoare pentru incalzirea locuintelor (conform legii) pentru aproximativ 100 de familii, 
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o Ajutoare de urgenta valoarea lunara medie este de 100 mil. lei; 
e) Transport urban calatori - municipalitatea finanteaza subventiile acordate de firma prestatoare pentru veterani 

de razboi, elevi, studenti, persoane cu handicap; 
f) Salubritate si spatii verzi - activitatile din acest domeniu sunt finantate prin intermediul Serviciului public (fara 

personalitate juridica) din cadrul primariei; 
g) Iluminat public - acest serviciu public a fost concesionat prin licitatie publica. Contractul cu numarul 17212 a 

fost incheiat in luna octombrie 1998 cu firma S.C. Luxten Lighting S.A.; 
h) Subventii pentru energia termica pentru populatie (55% din bugetul local si 45% din bugetul de stat). 
 
Comisiile Consiliului Local 

Consiliul local îşi organizează comisii de specialitate, care se intrunesc saptamnal, pe principalele domenii 
de activitate. în cadrul Consiliul local Tirgu-Mures functioneaza ___ comisii : (i) Comisia pentru studii, 
prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe (ii) Comisia pentru dezvoltare urbanistică, 
amenajarea teritoriului şi patrimonii (iii) Comisia pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii 
publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale (iv) Comisia pentru administraţie locală, juridică, 
ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor (v) Comisia pentru cultură, ştiinţă, 
învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte 

Atributiile Consiliului local 

În exercitarea atribuţiilor ce îi revin consiliul local adoptă hotărâri, cu votul majorităţii membrilor 
prezenţi, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului cere 
o altă majoritate. Hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condiţiile legii, administrarea 
domeniului public şi privat al oraşului, participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonală 
sau de cooperare transfrontalieră, organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor şi amenajarea 
teritoriului, precum şi cele privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice, cu organizaţii 
neguvernamentale, cu persoane juridice române sau străine se adoptă cu votul a cel puţin două treimi din 
numărul consilierilor în funcţie. Hotararile normative devin obligatorii de la data aducerii lor la cunostinta 
publica iar cele individuale de la data comunicarii. 

Consiliul local are următoarele atribuţii principale:  

 alege din rândul consilierilor viceprimarii şi stabileşte, în limitele normelor legale, numărul de personal 
din aparatul propriu;  

 aprobă statutul comunei sau al oraşului, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a 
consiliului;  

 avizează sau aprobă, după caz, studii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, de 
organizare şi amenajare a teritoriului, documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism, inclusiv 
participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonală şi de cooperare transfrontalieră, în 
condiţiile legii;  

 aprobă bugetul local, împrumuturile, virările de credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare; 
aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar; stabileşte impozite şi taxe locale, precum şi taxe 
speciale, în condiţiile legii;  
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 aprobă, la propunerea primarului, în condiţiile legii, organigrama, statul de funcţii, numărul de 
personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate, ale 
instituţiilor şi serviciilor publice, precum şi ale regiilor autonome de interes local;  

 administrează domeniul public şi domeniul privat al comunei sau oraşului;  

 hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei 
sau oraşului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;  

 hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei sau 
oraşului, după caz, în condiţiile legii;  

 înfiinţează instituţii publice, societăţi comerciale şi servicii publice de interes local; urmăreşte, 
controlează şi analizează activitatea acestora; instituie, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin 
lege, norme de organizare şi funcţionare pentru instituţiile şi serviciile publice de interes local; 
numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, conducătorii serviciilor publice de interes local, 
precum şi pe cei ai instituţiilor publice din subordinea sa; aplică sancţiuni disciplinare, în condiţiile 
legii, persoanelor pe care le-a numit;  

 hotărăşte asupra înfiinţării şi reorganizării regiilor autonome de interes local; exercită, în numele 
unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile acţionarului la societăţile comerciale pe care le-a 
înfiinţat; hotărăşte asupra privatizării acestor societăţi comerciale; numeşte şi eliberează din funcţie, în 
condiţiile legii, membrii consiliilor de administraţie ale regiilor autonome de sub autoritatea sa;  

 analizează şi aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale 
localităţilor, stabilind mijloacele materiale şi financiare necesare în vederea realizării acestora; aprobă 
alocarea de fonduri din bugetul local pentru acţiuni de apărare împotriva inundaţiilor, incendiilor, 
dezastrelor şi fenomenelor meteorologice periculoase;  

 stabileşte măsurile necesare pentru construirea, întreţinerea şi modernizarea drumurilor, podurilor, 
precum şi a întregii infrastructuri aparţinând căilor de comunicaţii de interes local;  

 aprobă, în limitele competenţelor sale, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii 
de interes local şi asigură condiţiile necesare în vederea realizării acestora;  

 asigură, potrivit competenţelor sale, condiţiile materiale şi financiare necesare pentru buna 
funcţionare a instituţiilor şi serviciilor publice de educaţie, sănătate, cultură, tineret şi sport, apărarea 
ordinii publice, apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă, de sub autoritatea sa; urmăreşte şi 
controlează activitatea acestora;  

 contribuie la organizarea de activităţi ştiinţifice, culturale, artistice, sportive şi de agrement;  

 hotărăşte cu privire la asigurarea ordinii publice; analizează activitatea gardienilor publici, poliţiei, 
jandarmeriei, pompierilor şi a formaţiunilor de protecţie civilă, în condiţiile legii, şi propune măsuri de 
îmbunătăţire a activităţii acestora;  

 acţionează pentru protecţia şi refacerea mediului înconjurător, în scopul creşterii calităţii vieţii; 
contribuie la protecţia, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de 
arhitectură, a parcurilor şi rezervaţiilor naturale, în condiţiile legii;  

 contribuie la realizarea măsurilor de protecţie şi asistenţă socială; asigură protecţia drepturilor 
copilului, potrivit legislaţiei în vigoare; aprobă criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale; 
înfiinţează şi asigură funcţionarea unor instituţii de binefacere de interes local;  
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 înfiinţează şi organizează târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţie, baze sportive şi asigură 
buna funcţionare a acestora;  

 atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de interes public 
local;  

 hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, cu 
organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi realizării în comun a 
unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local; hotărăşte înfrăţirea comunei sau 
oraşului cu unităţi administrativ-teritoriale similare din alte ţări;  

 hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale 
din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor 
administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune;  

 asigură libertatea comerţului şi încurajează libera iniţiativă, în condiţiile legii 

Primarul  
Dorin Florea primarul municipiului Târgu-Mureş, candidat din partea Partidului Democrat din România, 
s-a născut la 12 mai 1956, în municipiul Braşov, unde şi-a efectuat studiile primare şi gimnaziale, fiind 
absolvent al unui liceu cu renume naţional - „Andrei Şaguna” din Braşov. Ulterior, a urmat cursurile 
Facultăţii de Medicină, din cadrul Institutului de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş, pe care le-a 
absolvit în 1982. 

Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică, fiind şeful administraţiei publice locale şi al 
aparatului propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale, pe care îl conduce şi îl 
controlează.  

Primarul îndeplineşte următoarele atribuţii principale:  

 asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local. În situaţia în care apreciază că o hotărâre 
este ilegală, în termen de 3 zile de la adoptare îl sesizează pe prefect;  

 prezintă consiliului local, anual sau ori de câte ori este necesar, informări, privind starea economică şi 
socială a comunei sau a oraşului, în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei 
publice locale, precum şi informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor consiliului 
local;  

 întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre 
aprobare consiliului local;  

 exercită funcţia de ordonator principal de credite;  

 verifică, din oficiu sau la cerere, încasarea şi cheltuirea sumelor din bugetul local şi comunică de 
îndată consiliului local cele constatate;  

 ia măsuri pentru prevenirea şi limitarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor 
sau epizootiilor, împreună cu organele specializate ale statului. În acest scop poate mobiliza populaţia, 
agenţii economici şi instituţiile publice din comună sau din oraş, acestea fiind obligate să execute 
măsurile stabilite în planurile de protecţie şi intervenţie elaborate pe tipuri de dezastre;  

 asigură ordinea publică şi liniştea locuitorilor, prin intermediul poliţiei, jandarmeriei, gardienilor 
publici, pompierilor şi unităţilor de protecţie civilă, care au obligaţia să răspundă solicitărilor sale, în 
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condiţiile legii; îndrumă şi supraveghează activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor 
contractuale;  

 ia măsurile prevăzute de lege cu privire la desfăşurarea adunărilor publice;  

 controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare puse în vânzare pentru 
populaţie, cu sprijinul serviciilor de specialitate;  

 ia măsuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localităţii şi îl supune spre aprobare 
consiliului local; asigură respectarea prevederilor planului urbanistic general, precum şi ale planurilor 
urbanistice zonale şi de detaliu;  

 asigură repartizarea locuinţelor sociale pe baza hotărârii consiliului local;  

 asigură întreţinerea şi reabilitarea drumurilor publice, proprietate a comunei sau a oraşului, instalarea 
semnelor de circulaţie, desfăşurarea normală a traficului rutier şi pietonal, în condiţiile legii;  

 exercită controlul asupra activităţilor din târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţii şi ia 
măsuri pentru buna funcţionare a acestora;  

 conduce serviciile publice locale; asigură funcţionarea serviciilor de stare civilă şi de autoritate tutelară; 
supraveghează realizarea măsurilor de asistenţă şi ajutor social;  

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

 propune consiliului local spre aprobare, în condiţiile legii, organigrama, statul de funcţii, numărul de 
personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate;  

 numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul din aparatul propriu de specialitate al 
autorităţilor administraţiei publice locale, cu excepţia secretarului; propune consiliului local numirea şi 
eliberarea din funcţie, în condiţiile legii, a conducătorilor regiilor autonome, ai instituţiilor şi serviciilor 
publice de interes local;  

 răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi domeniului 
privat al comunei sau al oraşului;  

 organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate şi pune la dispoziţie autorităţilor 
administraţiei publice centrale rezultatele acestor evidenţe;  

În exercitarea atribuţiilor sale primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin 
executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinţă publică sau după ce au fost comunicate persoanelor 
interesate, după caz.  

 
Viceprimarii 
Consiliul local alege din rândul membrilor săi viceprimarii, cu votul secret al majorităţii consilierilor în 
funcţie. Primaria Tirgu-Mures este condusa de un primar şi 2 viceprimari care indeplinesc anumite 
atributii ale primarului ce le-au fost delegate în acest sens.  

Viceprimari ai municipiului sunt: Csegzi Sandor, 46 ani, absolvent al Facultatii de Fizica Bucuresti, membru 
UDMR si Bakos Levente, membru UDMR. 
 
Aparatul administrativ al Municipalităţii 
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Aparatul administrativ al Municiplităţii este compus din Direcţia Economică, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Poliţie 
Comunitară, Direcţia Urbanism, Direcţia Edilitară şi serviciile aflate în subordinea Secretarului. În funcţia de 
Secretar al Primăriei Municipiului Tirgu-Mures, a fost numit prin ordin al prefectului, doamna Cioban Maria, 47 
ani, absolvent al Facultatii de Drept economic – administrativ din Sibiu. 
 
Conform organigramei aprobate, aparatul administrativ al Municipalităţii este compus din 752 de 
persoane din care 60 ocupă funcţii publice de conducere. La aceste persoane se adaugă Primarul şi cei doi 
Viceprimari. 

Prezentăm in anexe organigrama aparatului administrativ al Municipalităţii. 
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4.      Date financiare 

Bugetul local este o previziune a organismelor administratiei locale cu privire la veniturile şi 
cheltuielile viitoare, fiind intocmit intr-o structura detaliata în functie de tip, provenienta şi respectiv 
destinatie. Veniturile Municipalitatii sunt bugetate luand în considerare veniturile fiscale, nefiscale şi 
de alte tipuri pentru perioada curenta şi asteptarile cu privire la dezvoltarea economica a orasului, 
precum evolutia previzionata a bazei de impozitare, a ratei somajului şi a preturilor în anul urmator. 
Cheltuielile sunt bugetate pornind de la veniturile previzionate a fi disponibile şi luand în 
considerare programele proprii ale Municipalitatii. 

Principalele venituri ale Municipalitatii sunt: (i) cotele şi sumele prelevate din bugetul statului din 
impozitul pe venit şi taxa pe valoarea adaugata (TVA); (ii) impozitele şi taxele percepute la nivel 
local (impozit pe venit, impozite pe cladiri şi terenuri, etc.); şi (iii) veniturile obtinute din 
valorificarea activelor statului. 

Cheltuielile Municipalitatii se adreseaza mai ales urmatoarelor obiective: (i) finantarea serviciilor de 
dezvoltare publica (investitii în puncte termice, alimentari cu apa, etc.); (ii) finantari de natura social- 
culturala (institutii de invatamant, asistenta sociala, etc.); şi (iii) finantarea activitatilor de transport şi 
comunicatii (investitii în infrastructura rutiera, finantarea transportului în comun). 

Tabelul de mai jos prezinta o situatie sintetica a conturilor de executie bugetara ale Municipalitatii 
pentru anii financiari 2004, 2005 si 2006 

   mii RON 
  2004 2005 2006 
Venituri       
Venituri fiscale 26,675.9163 26,917.5840 131,123.4520 
Venituri nefiscale 2,880.5902 4,429.9050 8,135.6530 
Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului 4,227.7676 2,938.0860 2,693.1730 
Prelevari din bugetul de stat din care: 77,186.1844 100,333.6630 0.0000 
Cote din sume defalcate din impozitul pe venit 35,910.9476 37,092.7260 56,377.2430 
Subventii 1,575.7588 725.8060 1,000.9210 
Sponsorizari 48.3515 55.1060 65.7930 

Sume din fondul de rulment pentru acoperirea 
golului de casa  3,579.7701 0.0000 0.0000 
Total venituri 116,174.3389 135,400.1500 199,396.2350 
    
  2004 2005 2006 
Cheltuieli       
Cheltuieli bugetare din care: 116,174.3389 135,323.8780 193,299.1090 
Fonduri de garantare si redistribuire 0.0000 0.0000 200.0000 
Cheltuieli cu destinatie speciala 113,824.1909 133,723.8780 192,728.0580 
Transferuri 0.0000 0.0000 6.3760 
Plati de dobanzi si rambursari de imprumuturi 2,350.1480 1,600.0000 364.6750 
Fond de rezerva 0.0000 0.0000   
Total cheltuieli 116,174.3389 135,323.8780 193,299.1090 
Excedent/ (Deficit) 0.0000 76.2720 6,097.1260 
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Veniturile bugetare 

Principalele categorii de venituri ale Municipalitatii sunt: (i) venituri fiscale; (ii) venituri nefiscale; (iii) 
venituri din valorificarea unor bunuri ale statului; (iv) prelevari din bugetul de stat; (v) subventii din 
bugetul de stat. Municipalitatea inregistreaza şi alte categorii de venituri precum donatiile şi 
sponsorizarile. 

Tabelul de mai jos prezinta structura veniturilor Municipalitatii în anii financiari 2004, 2005 şi 2006. 

 

  2004 2005 2006 
  Mii RON  Mii RON  Mii RON   
  
         
Venituri fiscale 295.565.065 26.917.584 187.500.695 
Impozite şi taxe de la populatie 77.484.942 8.139.636 7.465.713 
Impozit pe cladiri şi terenuri – pers. 
Juridice 116.406.456 10.202.432 13.218.609 
Impozit pe profit 630.000 96.093 109.002 
Alte taxe şi impozite 70.699.462 8.359.499 87.468 
Venituri nefiscale 28.805.902 4.429.905 8.201.446 
Venituri din valorificarea 
bunurilor statului 42.277.676 2.938.086 2.723.182 
Prelevari din bugetul de stat 771.861.844 100.333.663 0 
Sume defalcate din impozitul de venit 41.540.397 1.263.991 56.377.243 
Sume defalcate din TVA 412.752.368 63.240.937 100.006.361 
Subventii din bugetul de stat 14.800.000 725.806 854.891 

Donatii şi sponsorizari 483.515 55.106 65.793 
1
4

    
Total Venituri 1.873.307.627 226.699.738 376.610.403 
     
 
 
Contul de executie al Bugetului Local – Venituri 31.12.2006 
 
 
Denumire indicator Incasari realizate (RON) 
TOTAL VENITURI – BUGET LOCAL 199.396.235 
I VENITURI CURENTE 195.702.141 
A VENITURI FISCALE 187.500.695 
A I. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN 
CAPITAL 

56.956.063 

A I. 1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN 
CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 

109.002 

A I. 2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN 
CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 

56.377.243 

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT 56.377.243 
Cote defalcate din impozitul pe venit 54.254.170 
Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor 
locale 

2.123.073 

A I. 3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI 469.818 
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DIN CAPITAL 
ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN 
CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 

469.818 

A 2. IMPOZIT PE SALARII 0 
IMPOZIT PE SALARII – TOTAL 0 
A 3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 26.092.065 
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 26.092.065 
Impozit pe cladiri 17.726.985 
Impozit pe terenuri 2.534.266 
Taxe judiciare de timbru,taxe de timbru 5.817.817 
Alte impozite si taxe pe proprietate 12.997 
A 4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 104.365.099 
ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI 
SERVICII 

116.068 

TAXE PE SERVICII SPECIFICE 147.751 
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR 4.094.919 
A 6 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 87.468 
ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 87.468 
C VENITURI NEFISCALE 8.201.446 
C 1 VENITURI DIN PROPRIETATE 3.197.750 
VARSAMINTE DIN PROFILUL NET 15.800 
RESTITURI DE FONDURI DIN FINANTAREA BUGETARA 
A ANILOR PRECEDENTI 

131.306 

VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI 3.050.644 
VENITURI DIN DOBANZI 2.983 
C 2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 5.000.713 
II VENITURI DIN CAPITAL 2.693.173 
SUBVENTII 1.000.921 
 
 
 
Cheltuielile bugetare 

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

Tabelul de mai jos prezinta sinteza cheltuielilor din Contul de Execuţie al Municipalităţii pentru anii 
financiari 2004, 2005 si 2006  

  2004 2005  2006 
  mii RON   Mii RON    Mii RON   
               
Cheltuieli cu autorităţile publice 61.913.697   6.773.825 9.118.494 
Cheltuieli social culturale 563.373.070  64.589.079 86.703.708 
Invăţământ 468.046.176  55.681.381 72.573.766 
Sănătate 13.350.467  1.388.014 870.787 
Cultură, religie şi acţiuni sportive 18.340.316  1.958.905 9.134.619 
Asistenţă socială 63.636.111  5.560.779 4.124.536 
Cheltuieli de dezvoltare publica, 
locuinţe 455.316.153  40.501.078 15.581.880 
Cheltuieli cu transporturi şi 55.264.645   16.497.641 19.970.660 
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comunicaţii 
Cheltuieli cu agricultura şi 
silvicultura 0   0 0 
Cheltuieli cu alte acţiuni 2.374.344   20.857 0 
Transferuri 0   0 6.376 
Fonduri de garantare şi 
redistribuire 0 0 200.000
Plati de dobanzi şi alte cheltuieli 6.501.480   286.545 0 
Rambursari de imprumuturi 17.000.000  1.600.000 0
Total Cheltuieli 1.768.689.689   194.571.559   131.580.898  
     
 
 
 
Contul de executie al Bugetului Local – Cheltuieli 31.12.2006  
 
Denumire indicator Plati efectuate (RON) 
TOTAL CHELTUIELI 193.299.109 
Partea I-a SERVICII PUBLICE 
GENERALE 

 

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI 
EXTERNE 

9.118.494 

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 853.028 
TRANZACTII PRIVIND DATORIA 
PUBLICA SI IMPRUMUTURI 

364.675 

Partea a II-a APARARE, ORDINE 
PUBLICA SI SIGURANTA 
NATIONALA 

 

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA 
NATIONALA 

3.670.639 

Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL 
CULTURALE 

 

INVATAMANT 72.573.766 
SANATATE 870.187 
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 9.134.619 
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 7.859.223 
Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE 
PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 

 

LOCUINTE, SERVICII SI 
DEZVOLTARE 

15.581.880 

PROTECTIA MEDIULUI 8.932.270 
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE  
COMBUSTIBILI SI ENERGIE 44.287.503 
AGRICULTURA, SILVICULTURA SI 
VANATOARE 

19.970.660 

TRANSPORTURI 6.097.126 
EXCEDENT 193.299.109 
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i. Bugetul local pentru anul 2007 
Pornind de la contul de execuţie al Bugetului Local pentru anul 2006, Consiliul Local Tirgu-Mures a 
previzionat veniturile şi cheltuielile Bugetului Local pentru anul 2007 astfel: 
           - mii RON – 
 
D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod  rând Cod indicator Total_An 
    
TOTAL VENITURI  1 00.01 277.195.474 
VENITURI PROPRII  2 48.02 162.787.300 
I.  VENITURI CURENTE  3 00.02 244.621.300 
A.  VENITURI FISCALE  4 00.03 228.361.300 
A1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI 
DIN CAPITAL  

5 00.04 84.130.000 

A1.1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI 
CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE 
JURIDICE  

6 00.05 2.800.000 

Impozit pe profit  7 01.02 300.000 
Impozit pe profit de la agenti economici 8 01.02.01 300.000 
Impozit pe venit 9 03.02 2.500.000 
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor 
imobiliare din patrimoniul personal 

10 03.02.18 2.500.000 

A1.2.  IMPOZIT PE VENIT, PROFIT,  SI 
CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE 
FIZICE (rd.10) 

11 00.06 80.730.000 

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit  12 04.02 80.730.000 
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 13 04.02.01 80.300.000 
Sume alocate  de consiliul judetean pentru echilibrarea 
bugetelor locale 

14 04.02.04 430.000 

A1.3.  ALTE IMPOZITE  PE VENIT, PROFIT SI 
CASTIGURI DIN CAPITAL  

15 00.07 600.000 

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de 
la persoane fizice 

16 05.02 600.000 

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 17 05.02.50 600.000 
A3.  IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE  18 00.09 39.700.000 
Impozite si  taxe pe proprietate  19 07.02 39.700.000 
Impozit pe cladiri 20 07.02.01 29.000.000 
Impozit pe terenuri 23 07.02.02 3.800.000 
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru  27 07.02.03 6.600.000 
Alte impozite si taxe pe proprietate 28 07.02.50 300.000 
A4.  IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 29 00.10 103.331.300 
Sume defalcate din TVA  30 11.02 91.134.000 
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii  37 12.02 300.000 
Taxe pe servicii specifice  39 15.02 2.300.000 
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii 
bunurilor sau pe desfasurarea de activitati  

42 16.02 9.597.300 

A6.  ALTE IMPOZITE SI  TAXE  FISCALE  48 00.11 1.200.000 
Alte impozite si taxe fiscale  49 18.02 1.200.000 
C.   VENITURI NEFISCALE  51 00.12 16.260.000 
C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE  52 00.13 4.660.000 
Venituri din proprietate  53 30.02 4.560.000 
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Venituri din dobanzi 59 31.02 100.000 
C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII  61 00.14 11.600.000 
Venituri din prestari de servicii si alte activitati  62 33.02 2.700.000 
Venituri din taxe administrative, eliberari permise  70 34.02 3.800.000 
Amenzi, penalitati si confiscari  73 35.02 2.400.000 
Diverse venituri  79 36.02 2.500.000 
Transferuri voluntare,  altele decat subventiile  82 37.02 200.000 
II. VENITURI DIN CAPITAL   85 00.15 9.300.000 
Venituri din valorificarea unor bunuri  86 39.02 9.300.000 
III.OPERATIUNI FINANCIARE 91  6.097.126 
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 92 40.02 6.097.126 
IV.  SUBVENTII  98 00.17 17.177.048 
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE  

99 00.18 17.177.048 

Subventii de la bugetul de stat  100 42.02 16.777.048 
A. De capital  101 00.19 7.652.048 
B.  Curente  113 00.20 9.125.000 
Subventii de la alte administratii  121 43.02 400.000 
TOTAL CHELTUIELI  127 49.02 277.195.474 
CHELTUIELI CURENTE  128 01 233.417.000 
TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL  129 10 95.692.662 
TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  130 20 78.716.231 
TITLUL III DOBANZI  132 30 1.900.000 
TITLUL IV SUBVENTII  136 40 22.240.000 
TITLUL V FONDURI DE REZERVA  138 50 1.528.847 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE  

140 51 165.000 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 150 55 27.624.600 
TITLUL VIII  ASISTENTA SOCIALA  158 57 1.790.000 
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI  162 59 3.759.660 
CHELTUIELI DE CAPITAL  169 70 39.948.011 
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE  170 71 39.948.011 
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE   177 72 0.00 
OPERATIUNI FINANCIARE  181 79 3.930.463 
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE  185 81 3.930.463 
TITLUL XIV  REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT  188 90 0.00 
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE  193 50.02 20.963.540 
Autoritati publice si actiuni externe  194 51.02 14.328.246 
CHELTUIELI CURENTE  195 01 12.043.346 
TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 196 10 6.217.820 
TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 197 20 5.825.526 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE  

198 51 0.00 

CHELTUIELI DE CAPITAL 207 70 2.284.900 
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE  208 71 2.284.900 
Active fixe (inclusive reparatii capitale) 209 71.01 2.284.900 
TITLUL XI  ACTIVE FINANCIARE 215 72 0.00 
OPERATIUNI FINANCIARE 219 79 0.00 
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 220 81 0.00 
Alte servicii publice generale  227 54.02 4.720.294 
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CHELTUIELI CURENTE  228 01 2.690.294 
TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 229 10 768.890 
TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 230 20 392.557 
TITLUL V FONDURI DE REZERVA  231 50 1.528.847 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE  

233 51 0.00 

CHELTUIELI DE CAPITAL  243 70 30.000 
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE  244 71 30.000 
OPERATIUNI FINANCIARE  251 79 2.000.000 
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE  252 81 2.000.000 
Din total capitol: 255  4.720.294 
Fond de rezeva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 256 54.02.05 1.528.847 
Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, 
contracte/garantate de admiinstratiile publice locale 

258 54.02.07 2.000.000 

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 259 54.02.10 1.191.447 
Tranzactii privind datoria publica si imprumturi 262 55.02 1.900.000 
CHELTUIELI CURENTE 263 01 1.900.000 
TITLUL III DOBANZI 266 30 1.900.000 
CHELTUIELI CURENTE 272 01 15.000 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE  

273 51 15.000 

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI 
SIGURANTA NATIONALA  

283 59.02 4.992.955 

Aparare  284 60.02 0.00 
CHELTUIELI CURENTE  285 01 0.00 
TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 286 10 0.00 
TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 287 20 0.00 
CHELTUIELI DE CAPITAL  288 70 0.00 
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE  289 71 0.00 
Ordine publica si siguranta nationala  299 61.02 4.992.955 
 CHELTUIELI CURENTE  300 01 4.770.455 
TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 301 10 3.706.266 
TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 302 20 1.064.189 
CHELTUIELI DE CAPITAL 306 70 222.500 
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE  307 71 222.500 
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 320 64.02 127.555.032 
Invatamant  321 65.02 96.753.130 
CHELTUIELI CURENTE  322 01 89.887.130 
TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 323 10 70.386.000 
TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 324 20 19.071.130 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE  

325 51 0.00 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI  328 55 0.00 
TITLUL VIII  ASISTENTA SOCIALA  331 57 150.000 
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI  335 59 280.000 
CHELTUIELI DE CAPITAL  338 70 6.866.000 
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE  339 71 6.866.000 
OPERATIUNI FINANCIARE 346 79 0.00 
Din total capitol:    
Invatamant prescolar si primar 349 65.02.03 35.217.441 
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Invatamant secundar 352 65.02.04 61.535.689 
Sanatate  364 66.02 450.000 
CHELTUIELI CURENTE  365 01 450.000 
TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 366 10 0.00 
TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 367 20 150.000 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE  

368 51 150.000 

TITLUL VIII  ASISTENTA SOCIALA  374 57 150.000 
CHELTUIELI DE CAPITAL  378 70 0.00 
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE  379 71 0.00 
Cultura, recreere si religie  393 67.02 16.042.420 
 CHELTUIELI CURENTE  394 01 13.780.920 
TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 395 10 2.959.364 
TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 396 20 7.341.896 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE  

397 51 0.00 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI  400 55 0.00 
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI  403 59 3.479.660 
CHELTUIELI DE CAPITAL  407 70 2.261.500 
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE 408 71 2.261.500 
OPERATIUNI  FINANCIARE 415 79 0.00 
Asigurari si asistenta sociala  437 68.02 14.209.482 
CHELTUIELI CURENTE  438 01 11.498.482 
TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 439 10 7.260.034 
TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 440 20 2.688.448 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE  

441 51 0.00 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI  444 55 60.000 
TITLUL VIII  ASISTENTA SOCIALA  449 57 1.490.000 
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI  453 59 0.00 
CHELTUIELI DE CAPITAL  455 70 2.911.000 
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE  456 71 2.911.000 
OPERATIUNI FINANCIARE 466 79 0.00 
Din total capitol:    
Asistenta acordata persoanelor in varsta 470 68.02.04 1.217.300 
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 471 68.02.05 4.843.498 
Asistenta sociala in caz de invaliditate 472 68.02.05.02 4.843.498 
Asistenta sociala pentru familie si copii 473 68.02.06 274.170 
Ajutoare pentru locuinte 474 68.02.10 150.000 
Crese 475 68.01.11 1.551.373 
Prevenirea excluderii sociale 477 68.02.15 969.373 
Ajutor social 478 68.02.15.01 830.273 
Cantine de ajutor social 479 68.02.15.02 139.100 
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei 
sociale 

480 68.02.50 5.303.768 

Partea a IV-a  SERVICII SI DEZVOLTARE 
PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE  

482 69.02 50.357.801 

Locuinte, servicii si dezvoltare publica  483 70.02 37.494.801 
CHELTUIELI CURENTE  484 01 25.922.227 
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TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 485 10 4.394.288 
TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 486 20 16.627.929 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE  

487 51 0.00 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI  490 55 4.900.000 
CHELTUIELI DE CAPITAL  496 70 9.642.111 
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE  497 71 9.642.111 
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE  504 72 0.00 
OPERATIUNI FINANCIARE  508 79 1.930.463 
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE  509 81 1.930.463 
Din total capitol:    
Protectia mediului  523 74.02 12.863.000 
CHELTUIELI CURENTE  524 01 8.000.000 
TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 525 10 0.00 
TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 526 20 8.000.000 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE  

527 51 0.00 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI  530 55 0.00 
CHELTUIELI DE CAPITAL  535 70 4.863.000 
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE  536 71 4.863.000 
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE  543 72 0.00 
OPERATIUNI FINANCIARE  547 79 0.00 
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE  548 81 0.00 
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE  557 79.02 73.326.146 
Actiuni generale economice, comerciale si de munca  558 80.02 771.646 
CHELTUIELI CURENTE  559 01 771.646 
TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 560 10 0.00 
TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 561 20 271.646 
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI  562 55 500.000 
CHELTUIELI DE CAPITAL  566 70 0.00 
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE  567 71 0.00 
TITLUL XI  ACTIVE FINANCIARE 574 72 0.00 
Din total capitol:    
Combustibili si energie  584 81.02 35.664.600 
CHELTUIELI CURENTE  585 01 35.664.600 
TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 586 10 0.00 
TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 587 20 0.00 
TITLUL IV SUBVENTII  588 40 16.900.000 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE  

591 51 0.00 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI  594 55 18.764.600 
CHELTUIELI DE CAPITAL  597 70 0.00 
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE  598 71 0.00 
CHELTUIELI CURENTE  615 01 0.00 
TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 616 10 0.00 
TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 617 20 0.00 
CHELTUIELI DE CAPITAL  621 70 0.00 
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE  622 71 0.00 
Din total capitol:    
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Transporturi  633 84.02 36.889.900 
CHELTUIELI CURENTE  634 01 16,831.88 
TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 635 10 0.00 
TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 636 20 17.282.900 
TITLUL IV SUBVENTII   637 40 5.340.000 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE  

639 51 0.00 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI  642 55 3.400.000 
CHELTUIELI DE CAPITAL  646 70 10.867.000 
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE  647 71 10.867.000 
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE  654 72 0.00 
Din total capitol:    
Alte actiuni economice  671 87.02 0.00 
CHELTUIELI CURENTE  672 01 0.00 
TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 674 20 0.00 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE  

675 51 0.00 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI  678 55 0.00 
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI  682 59 0.00 
CHELTUIELI DE CAPITAL  684 70 0.00 
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE  685 71 0.00 
OPERATIUNI FINANCIARE  692 79 0.00 
TITLUL XII ÎMPRUMUTURI  693 80 0.00 
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 705 96.02 0.00 
REZERVE  706 97.02 0.00 
EXCEDENT  707 98.02 0.00 
DEFICIT 708 99.02 0.00 
 
 
 
Tabelul de mai jos prezinta o situatie sintetica a bilanţurilor contabile ale Municipalitatii pentru anii 
financiari 2004, 2005, 2006: 

   RON 
 Sold 31 decembrie 
 2004 2005 2006 
Activ     
Mijloace fixe, terenuri si obiecte de inventar 2,166,315,092 230,713,010 883,142,917 
Mijloace banesti, decontari, cheltuieli si materiale 162,984,234 16,291,475 46,150,360 
          Mijloacele bugetului local 9,503,638 1,028,783 6,861,051 
          Bugetele institutiilor 153,480,596 15,262,692 46,150,360 
              Disponibilitati banesti 47,701,048 5,406,194 12,957,532 
              Mijloace banesti si alte valori 3,934,698 237,004 6,861,051 
              Decontari si debitori 91,752,577 8,559,631 14,921,869 
              Cheltuieli 0 0 0 
              Materiale 10,092,273 1,059,863 11,409,908 
Total Activ 2,329,299,326 247,004,485 929,293,277 

    
Pasiv    
Fonduri 779,965,721 83,347,872 840,222,547 
Venituri, finantari de la buget, decontari si alte surse 1,549,333,605 163,656,613 89,070,730 
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          Sursele bugetului local 26,503,638 1,128,783 37,150,678 
          Bugetele institutiilor 1,522,829,967 162,527,830 51,920,052 
              Finantarea institutiilor 1,275,105,597 135,209,456 0 
              Venituri proprii 51,434,871 4,953,271 0 
              Decontari, creditori si alte surse 186,404,145 19,094,488 47,899,930 
              Mijloace cu destinatie speciala si credite bancare 9,885,354 3,270,615 4,020,122 
Total Pasiv 2,329,299,326 247,004,485 929,293,277 

 

 

Bilant la data de 31.12.2006 (RON) 

 
Nr. 
Crt. 

DENUMIREA INDICATORILOR Sold la inceputul 
anului 

Sold la sfarsitul 
perioadei 

A. ACTIVE 0 0 
I.  ACTIVE NECURENTE 0 0 
1 Active fixe necorporale 142.038 142.886 
2 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, 

plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active 
corporale 

212.230.028 11.096.828 

3 Terenuri si cladiri 200.366.234 869.914.345 
4 Alte active nefinanciare 0 0 
5 Active financiare necurente (investitii pe termen 

lung) – peste 1 an 
1.988.858 1.988.858 

6 Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate 
dupa o perioada mai mare de 1 an 

635.995 408.828 

7  TOTAL ACTIVE NECURENTE 224.356.153 883.551.745 
 ACTIVE CURENTE 0 0 
1 Stocuri 8.052.711 11.409.908 
2 Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate 

intr-o perioada mai mica de 1 an, din care: 
8.052.711 11.409.908 

 Creante din operatiuni comerciale si avansuri 664.527 525.385 
 Creante din operatiuni cu Comunitatea Europeana 0 0 
3 Investitii financiare pe termen scurt 1.000 6.928 
4 Conturi la trezorierie si banci din care: 5.872.862 19.818.583 
 Conturi la trezorierie, casa, alte valori, avansuri de 

trezorerie 
5.682.909 12.957.532 

 Din care: depozite 0 0 
5  Cheltuieli in avans 0 117.888 
 TOTAL ACTIVE CURENTE 22.648.332 45.741.532 
 TOTAL ACTIVE 247.004.485 929.293.277 
B DATORII 0 141.909 
 DATORII NECURENTE – sume ce trebuie platite 

intr-o perioada mai mare de 1 an 
0 775 

1 Sume necurente de plata 942.607 4.035.186 
2 Imprumuturi pe termen lung 0 18.894.080 
3 Provizioane 0 0 
 TOTAL DATORII NECURENTE 942.607 22.929.266 
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1 DATORII CURENTE – sume ce trebuie platite 
intr-o perioada de pana la 1 an, din care: 

5.303.264 4.163.573 

 Datorii comerciale si avansuri 4.791.392 3.339.329 
 Datorii catre bugete 511.872 824.244 
 Datorii catre Comunitatea Europeana 0 0 
2 Imprumuturi pe termen scurt – sume ce trebuie 

platite intr-o perioada de pana la 1 an 
900.000 0 

3 Imprumuturi pe termen lung – sume ce trebuie 
platite in cursul exercitiului curent 

0 0 

4 Salariile angajatilor si contributiile aferente 4.354.265 6.913.430 
5 Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane 

(pensii, indemnizatii de somaj, burse) 
1.805 0 

6 Venituri in avans 7.952.303 13.893.661 
7 Provizioane 0 0 
 TOTAL DATORII CURENTE 18.511.637 24.970.664 
 TOTAL DATORII 19.454.244 47.899.930 
 ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL 

DATORII = CAPITALURI PROPRII 
227.550.241 881.393.347 

C CAPITALURI PROPRII 32.103.052 45.934.399 
1 Rezerve, fonduri 147.137.873 840.222.547 
2 Rezultatul reportat (sold creditor) 80.412.368 4.020.122 
3 Rezultatul reportat (sold debitor) 0 0 
4 Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor) 0 37.150.678 
5 Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor) 0 0 
 TOTAL CAPITALURI PROPRII 227.550.241 881.393.347 
 

4.1. Încadrarea împrumutului obligatar în prevederile legale 
Prezenta Ofertă de Obligaţiuni se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei în vigoare şi a 
hotărârilor emise de Consiliul Local. Împrumutul este în valoare de 32.000.000 RON  

În conformitate cu dispoziţiile art. 61 alin. 2 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale , hotărârea 
de a contracta imprumuturi  trebuie să fie adoptată prin votul a jumatate plus unul din numarul consilierilor 
locali in functie.  

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

Conform legislaţiei în vigoare, totalul datoriilor anuale reprezentând ratele scadente la împrumuturile 
contractate, dobânzile şi comisioanele aferente acestora, inclusiv ale împrumutului care urmează să fie 
angajat, motiv al prezentului Prospect, nu trebuie să depăşească limita de 30% din totalul veniturilor proprii 
la bugetele locale. 

Prezentam în continuare estimările pentru anii 2007 - 2026 privind totalitatea plăţilor scadente anuale 
privind serviciul datoriei publice locale şi a veniturilor proprii calculate conform legii.  
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Determinarea nivelului de îndatorare pe baza serviciului datoriei publice locale şi a veniturilor proprii 
calculate conform legii 

In Serviciul datoriei publice locale al municipiului Targu Mures pe perioada 2007-2027 
                                                                                                                                                  Mii RON 

 
Nr. 
Crt. 

Serviciul anual al datoriei publice 
locale 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 

Serviciul datoriei publice locale 
pentru imprumuturi existente 
(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m) 24,118.1 24,706.0 21,790.8 16,991.0 10,540.9 3,533.5 3,360.4 3,187.3 3,014.2 2,841.1 

a)Garantie BCIT1 600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

b)Garantie BCIT2 3,000.0 1,578.0 158.2 158.2 158.2 158.2 158.2 158.2 158.2 158.2 

c)Rambursari rate BERD 1 748.8 748.8 748.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

d)Dobanzi BERD 1 179.7 119.8 59.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

e)Rambursari rate BERD 2 0.0 2,163.6 2,163.6 2,163.6 2,163.6 2,163.6 2,163.6 2,163.6 2,163.6 2,163.6 

f)Dobanzi BERD 2 1,627.1 1,904.0 1,730.9 1,557.8 1,384.7 1,211.6 1,038.5 865.5 692.4 519.3 

g)Garantie Energomur 2,645.3 2,467.3 2,289.3 2,111.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

h) Garantie ASTOR COM 1 1,585.0 1,423.1 1,282.8 588.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

i) Garantie ASTOR COM 2 3,832.5 3,444.3 3,118.2 2,792.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

j)Garantie Transport Local 1 2,740.2 3,660.9 3,406.0 3,151.1 2,896.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

k) Garantie Transport Local 2 3,198.5 2,973.2 2,747.8 2,117.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

l) Garantie UTI Sistem 1,941.5 2,203.5 2,065.7 330.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1 

m) Bilete la ordin Ivenio 2,019.60 2,019.60 2,019.60 2,019.60 3,938.22           
Serviciul datoriei publice locale 
pentru care se face notificarea 
(a+b+c) 1,734.7 4,479.4 7,260.4 7,016.7 6,772.9 6,529.2 6,285.5 4,679.1 4,536.9 4,394.7 

a) Rambursarea imprumutului 0.0 0.0 2,766.4 2,766.4 2,766.4 2,766.4 2,766.4 2,766.4 2,766.4 2,766.4 

b) Dobanzi 1,666.0 4,339.8 4,464.3 4,222.0 3,979.7 3,737.3 3,495.0 1,889.9 1,749.1 1,608.3 

2 

c) Comisioane 68.7 139.5 29.7 28.3 26.9 25.5 24.1 22.7 21.4 20.0 

Serviciul TOTAL al datoriei publice locale 
(a+b) 25,852.8 29,185.4 29,051.2 24,007.6 17,313.8 10,062.7 9,645.9 7,866.4 7,551.1 7,235.8 

a) Rambursarea imprumuturilor 
(1a+1b+1c+1e+1g+1h+1i+1j+1k+1l+1m+2a) 22,311.3 22,682.2 22,766.4 18,199.6 11,922.6 5,088.2 5,088.2 5,088.2 5,088.2 5,088.2 

b) Dobanzi (1d+1f+2b) 3,472.7 6,363.6 6,255.1 5,779.8 5,364.4 4,949.0 4,533.5 2,755.4 2,441.5 2,127.6 

3 

c) Comisioane (2c) 68.7 139.5 29.7 28.3 26.9 25.5 24.1 22.7 21.4 20.0 

 
 

Nr. 
Crt. 

Serviciul anual al datoriei publice 
locale 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
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Serviciul datoriei publice locale 
pentru imprumuturi existente 
(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m) 2,668.0 2,494.9 158.2 158.2 158.2 158.2 79.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

a)Garantie BCIT1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

b)Garantie BCIT2 158.2 158.2 158.2 158.2 158.2 158.2 79.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

c)Rambursari rate BERD 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

d)Dobanzi BERD 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

e)Rambursari rate BERD 2 2,163.6 2,163.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

f)Dobanzi BERD 2 346.2 173.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

g)Garantie Energomur 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

h) Garantie ASTOR COM 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

i) Garantie ASTOR COM 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

j)Garantie Transport Local 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

k) Garantie Transport Local 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

l) Garantie UTI Sistem 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1 

m) Bilete la ordin Ivenio                       
Serviciul datoriei publice locale 
pentru care se face notificarea 
(a+b+c) 4,252.5 4,110.3 3,968.1 3,825.9 3,683.7 3,541.6 3,399.4 3,257.2 3,115.0 2,972.8 2,262.6 

a) Rambursarea imprumutului 2,766.4 2,766.4 2,766.4 2,766.4 2,766.4 2,766.4 2,766.4 2,766.4 2,766.4 2,766.4 2,204.8 

b) Dobanzi 1,467.5 1,326.7 1,185.9 1,045.1 904.3 763.5 622.7 481.8 341.0 200.2 57.8 

2 

c) Comisioane 18.6 17.2 15.8 14.4 13.1 11.7 10.3 8.9 7.5 6.1 0.0 

Serviciul TOTAL al datoriei publice locale 
(a+b) 6,920.5 6,605.2 4,126.3 3,984.1 3,841.9 3,699.8 3,478.5 3,257.2 3,115.0 2,972.8 2,262.6 

a) Rambursarea imprumuturilor 
(1a+1b+1c+1e+1g+1h+1i+1j+1k+1l+1m+2a) 5,088.2 5,088.2 2,924.6 2,924.6 2,924.6 2,924.6 2,845.5 2,766.4 2,766.4 2,766.4 2,204.8 

b) Dobanzi (1d+1f+2b) 1,813.7 1,499.8 1,185.9 1,045.1 904.3 763.5 622.7 481.8 341.0 200.2 57.8 

3 

c) Comisioane (2c) 18.6 17.2 15.8 14.4 13.1 11.7 10.3 8.9 7.5 6.1 0.0 

 
*) totalul datoriilor anuale reprezentand ratele scadente la imprumuturile contractate si/sau garantate, dobanzile 
si comisioanele aferente acestora, inclusiv ale imprumutului care urmeaza sa fie contractat si/sau garantat 
 

Gradul de indatorare 
 
 1 2 3 4 5 

Anul Venituri Proprii Cote defalcate din 
impozitul pe venit 

30% din 
Veniturile 

proprii 

Serviciul anual 
al datoriei 

publice 

Gradul de 
indatorare 5/1 

2007 162787.30 80300.0 48836.2 25852.76 15.88% 
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2008 172554.54 85118.0 51766.4 29185.39 16.91% 
2009 182907.81 90225.1 54872.3 29051.15 15.88% 
2010 193882.28 95638.6 58164.7 24007.65 12.38% 
2011 205515.22 101376.9 61654.6 17313.84 8.42% 
2012 217846.13 107459.5 65353.8 10062.70 4.62% 
2013 230916.90 113907.1 69275.1 9645.89 4.18% 
2014 244771.91 120741.5 73431.6 7866.39 3.21% 
2015 259458.22 127986.0 77837.5 7551.10 2.91% 
2016 275025.72 135665.2 82507.7 7235.82 2.63% 
2017 291527.26 143805.1 87458.2 6920.53 2.37% 
2018 309018.90 152433.4 92705.7 6605.25 2.14% 
2019 327560.03 161579.4 98268.0 4126.33 1.26% 
2020 347213.63 171274.1 104164.1 3984.14 1.15% 
2021 368046.45 181550.6 110413.9 3841.94 1.04% 
2022 390129.24 192443.6 117038.8 3699.75 0.95% 
2023 413536.99 203990.2 124061.1 3478.46 0.84% 
2024 438349.21 216229.7 131504.8 3257.16 0.74% 
2025 464650.16 229203.4 139395.0 3114.97 0.67% 
2026 492529.17 242955.6 147758.8 2972.78 0.60% 
2027 522080.92 257533.0 156624.3 2262.57 0.43% 

 
Observaţii: în condiţiile contractării împrumutului obligatar de 32 milioane RON, Consiliul Local Tirgu-
Mures îndeplineşte prevederile legale privind nivelul maxim de îndatorare în toţi anii, până la 
maturitate. 

 
Împrumutul contractat prin prezenta emisiune de obligaţiuni este mai mare decât echivalentul în lei a 
200.000 Euro (fiind îndeplinite astfel condiţiile impuse de Legea 297/2004 privind piaţa de capital privind 
admiterea obligaţiunilor la tranzactionare). 

Potrivit art. 3 alin. (3) din Legea datoriei publice, împrumutul contractat prin prezenta emisiune de 
Obligaţiuni face parte din datoria publică a României, dar nu reprezintă o obligaţie a Guvernului, iar plata 
serviciului datoriei publice aferent acestui împrumut se va efectua exclusiv din bugetul local şi prin 
împrumuturi pentru refinanţarea datoriei publice locale.  

Împrumutul contractat prin prezenta emisiune de obligaţiuni a fost avizat de Comisia de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanţelor Publice în conformitate cu art. 3 alin. 4 din Legea 
datoriei publice. Prezentul Prospect a fost redactat şi aprobat în conformitate cu Legea 297/2004 privind 
piaţa de capital şi cu Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenţii şi 
operaţiunile cu valori mobiliare. Prezenta Ofertă Publică a fost aprobată de către CNVM prin Decizia nr. 
319/18.02.2008 
Prezentele obligaţiuni sunt valori mobiliare în sensul prevederilor art. 2 din Legea nr. 297/2004 privind 
pieţa de capital  

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

5. Modificări semnificative 

Municipiul Tirgu-Mures, în calitate de Emitent, prin reprezentantul său legal dl. Dorin Florea– Primar, 
declară că nu apărut modificări semnificative ale situaţiei economico-financiare a Emitentului faţă de 
informaţiile prezentate în prezentul Prospect de oferta publică. 
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6.  Proceduri legale sau de arbitraj 
După obţinerea titlului executoriu, deţinătorii de Obligaţiuni trebuie să ia în considerare limitările executării 
silite a instituţiilor publice instituite de Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de 
platã ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii potrivit căreia, în procesul executării silite a 
sumelor datorate de către instituţiile publice în baza unor titluri executorii, Trezoreria statului poate efectua 
numai operaţiuni privind plăţi dispuse de către ordonatorii de credite, în limita creditelor bugetare şi a 
destinaţiilor aprobate potrivit legii. 

6.1.       Informaţii cu privire la orice procedură legală, guvernamentală sau arbitrală 
In anul 2005 pe rolul instantelor de judecata au fost 8.828 de cauze din care: Curtea Constitutionala 4, 
Inalta Curte de Casatie şi Justitie 64, Curtea de Appel 1.687, Tribunal 3.144, Judecatorie 3.874, 
Executor Judecatoresc 9, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliara 46. 
In calitate de reclamant o componenta importanta din activitate a fost reprezentata de actiunile în 
obligatie a face prin care se solicita reintrarea în legalitate a celor care au executat lucrari de construire 
fara a poseda autorizatie de constructie. 
Pe rolul instantelor de judecata au fost 133 de litigii avand drept obiect plangeri contraventionale. 
In calitate de reclamant au fost promovate 71 de actiuni pentru evacuarea chiriasilor rau platnici,actiuni 
prin care se urmareste acoperirea debitelor restante. 
In anul 2005 au fost pe rol aproximativ 164 litigii intemeiate pe prevederile Legii nr. 10/2001. 
In domenil contenciosului administrativ pe rolul insatantelor de judecată în cursul anului 2005 au existat 
6 aciuni avand ca obiect anulare hotatrari de consiliu local. 
De asemenea, în anul 2005 tot pe contencios administrativ au fost pe rolul instantelor 6 actiuni introduse 
de noi în calitate de reclamanti, pentru anularea unor hotatrari de guvern prin emiterea carora s-a adus 
atingere dreptului nostru de proprietate asupra unor imobile. 
Din punct de vedere cantitativ ponderea cea mai mare au reprezentat-o sosarele pe Legea 10/2001. La 
aceste litigii se adauga rectificari de acte de stare civila, inregistrari de nasteri, lichidare, inregistrari de 
nasteri, lichidare judiciara, incuviintarea de nume, litigii de munca, uzucapiuni, declararea mortii, 
plangeri la Legea 18/1991, anulare contracte, exequator 
S-a urmarit asigurarea reprezentarii institutiei în toate litigiile existente atat în procesele din Tirgu-
Mures  cat şi în alte localitati. 
De la inceputul anului 2006 s-au constituit 1162 de dosare noi pe rolul instantelor judecatoresti, avand ca 
obiect intr-o proportie majoritara plangeri contraventionale impotriva proceselor verbale de contraventie 
incheiate de reprezentantii Primariei Tirgu-Mures, actiuni în constatare, actiuni în prestatie tabulara, evacuari 
ale chiriasilor din imobile ale statului roman care nu platesc chiria, inregistrari tardive de nastere, 
incuviintare nume, rectificari acte, rectificari de CF, actiuni pentru stabilirea servitutii de trecere şi contestatii 
impotriva dispozitiilor Primarului emise în baza Legii nr. 10/2001. 

Toate litigiile precizate mai sus, nu afecteaza rambursarea imprumutului obligatar. 

6.2       Informaţii cu privire la orice imunitate a Emitentului cu privire la anumite proceduri legale 
Legislaţia românească nu reglementează ca un subiect special cazurile de incapacitate de plată a autorităţilor 
publice locale şi nici procedurile de arbitraj aplicabile în aceste cazuri. 

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

8. Documente puse la dispoziţia investitorilor 
Vezi Prospectul şi Anexele la Prospect. 
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VI. Anexele Prospectului 
Următoarele Anexe reprezintă parte integrantă din acest Prospect. 
 

1. Acordul de garantare între Emitent şi Investitori; 

2. Hotărârile Consiliului Local Tirgu-Mures privind lansarea unei emisiuni de obligaţiuni municipale pe piata 
interna de capital; 

3. Bilanţurile încheiate pe anii 2004, 2005, 2006 

4. Contul de execuţie bugetară pe anii 2004, 2005,2006 

5. Anunţ publicitar; 

6. Formular de subscriere; 

7. Formular de revocare; 

8. Avizul Comisiei de Avizare a Împrumuturilor Locale;   

9. Declaraţie conformitate documente si modificări semnificative; 

10. Organigrama aparatului administrativ al Municipialitatii Tirgu Mures. 
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În conformitate cu reglementările CNVM privind oferta publică de vânzare Primară iniţială în 
vigoare: 

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

 

 

EMITENTUL 
Municipiul Tirgu-Mures 

Dorin Florea – Primar 

 

INTERMEDIARUL 
BT Securities 

Rares NILAS – Director General 

 

CONSILIERUL FINANCIAR AL EMITENTULUI 
VMB PARTNERS SA 

Valentin Adrian MIRON - Director General 
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VII. Date de contact 
 

EMITENTUL 
 

 

Municipiul Tirgu-Mures 

P-ta Victoriei nr.3 , Judeţul Mures 

 
INTERMEDIARUL 

 

 

BT Securities 

B-dul 21 Decembrie 1989,nr.104 

Cluj-Napoca 

 

CONSILIERUL FINANCIAR AL EMITENTULUI 
 

 

VMB Partners SA 

Str. Mircea Vulcănescu nr. 9 

Sector 1, Bucureşti 

 


