
  

 
 

EMITENT: MUNICIPIUL TIRGU MURES 

Prospect de oferta publica initiala primara 
de obligatiuni municipale emise de 

MUNICIPIUL TIRGU MURES 
 

Valoare nominala a emisiunii: 20 000 000 000 lei 

Rata dobanzii: variabila, [(BUBID6M+BUBOR6M)/2]+2%, calculata semestrial,  

pentru prima perioada de calcul rata dobanzii este de 23% pe an 

Rambursarea împrumutului obligatar: în cinci rate semestriale egale 

(prima rata la data de 29.05.2003, a doua rata la data de 28.11.2003, a 
treia rata la data de 28.05.2004, a patra rata la data de 29.11.2004,  ultima 

rata la 27.05.2005) 

Pentru structurarea acestei emisiuni de obligatiuni, 

 Municipalitatea TIRGU MURES a beneficiat de  

Programul de asistenta LGA ROMANIA: RTI/USAID Consultanta Financiara  

Consultant financiar al emitentului: VMB PARTNERS SA 

Intermediar: BCR Securities SA 

Grup de vanzare: Banca Comerciala Romana 

 

VIZA DE AUTORIZARE APLICATA PE TEXTUL OFERTEI DEFINITIVE NU ARE VALOARE DE GARANTIE SI 

NICI NU REPREZINTA O ALTA FORMA DE APRECIERE A CNVM CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, 

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

TRANZACTIILE DE INCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI; DECIZIA 

CERTIFICA NUMAI REGULARITATEA OFERTEI IN PRIVINTA EXIGENTELOR LEGII SI ALE NORMELOR 

ADOPTATE IN APLICAREA ACESTEIA. 
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DATE GENERALE ALE EMISIUNII DE OBLIGATIUNI MUNICIPALE 

1. Emitent:  Municipiul Tirgu Mures, reprezentat prin Primaria Municipiului Tirgu Mures, cu sediul in 
Piata Victoriei nr. 3, Tirgu Mures, jud. Mures, cod postal 4300, cod fiscal nr.4322823, avand contul 
nr.245102204322823 deschis la Trezoreria Municipiului Tirgu Mures, reprezentat de domnul Dorin 
Florea, în calitate de primar. 

2. Valoarea totala a emisiunii:    20.000.000.000 lei. 

3. Numarul de Obligatiuni emise in vederea subscrierii:  20.000 Obligatiuni. 

4. Valoarea nominala la emitere valoarea nominală este de 1.000.000 lei/Obligatiune. Împrumutul 
obligatar se va rambursa în 5 (cinci) rate semestriale egale. Valoarea unei rate pentru o obligaţiune este 
de 200.000 lei astfel că la scadenţă, împrumutul va fi plătit integral către investitori. 

5. Pretul de emisiune:     1.000.000 lei/Obligatiune. 

6. Pretul de vanzare:     1.000.000 lei/Obligatiune. 

7. Numar minim de Obligatiuni subscrise:  1 Obligatiune. 

8. Perioada de derulare a ofertei: Subscrierea Ofertei se desfăşoară pe parcursul a 10  zile 
lucrătoare (cu posibilitatea prelungirii acestei perioade sau inchiderii anticipate in conditiile 
reglementarilor in vigoare). Orice modificare a termenilor prezentei oferte publice se va face la 
cererea emitentului, cu acordul prealabil al CNVM si va fi facuta publica printr-un anunt, conform 
normelor in vigoare. 

9. Anuntul Publicitar: Anuntul publicitar de oferta va fi publicat in doua cotidiene de circulatie 
nationala timp de trei zile consecutiv, in conformitate cu art. 69 din OUG 28/2002 aprobata prin Legea 
525/2002. 

10.Tranzactionare pe piata secundara: după confirmarea de catre CNVM a raportului privind 
rezultatul ofertei si inscrierea obligatiunilor la O.E.V.M., municipiul Tirgu Mures va face toate demersurile 
necesare inscrierii la cota Bursei de Valori Bucuresti a obligaţiunilor municipale.  

11. Rata dobanzii: variabila, recalculata semestrial dupa formula [(BUBID6M+BUBOR6M)/2] + 2%; rata 
dobanzii aferenta primei perioade de plata este de 23% pe an; dobanda se calculeaza incepand cu data 
obtinerii atestatului de inchidere a ofertei publice de vanzare, emis de CNVM si se plateste semestrial. 

12. Perioada de rambursare a imprumutului de catre Emitent catre investitori: rambursarea 
se realizează în cinci rate semestriale egale - prima rată la data de 29.05.2003, a doua rată la data de 
28.11.2003, a treia rată la data de 28.05.2004, a patra rată la data de 29.11.2004 şi ultima rată la 
27.05.2005. 

13. Plata dobanzii si a imprumutului catre investitori: 

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

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

- pentru persoanele fizice/juridice care au cumpărat Obligaţiuni prin intermediul BVB, ca urmare a 
tranzacţionării acestora la BVB, plata se poate realiza astfel: 
 prin transfer într-un cont bancar desemnat de deţinătorul de obligaţiuni în situaţia în care acesta 

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

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

14. Destinatia fondurilor: Fondurile rezultate ca urmare a emisiunii de Obligatiuni au in vedere 
finantarea proiectului de investitii “Modernizare strada Gheorghe Doja Tirgu Mures"  - tronsonul cuprins 
între strada Budiului şi strada Recoltei. Strada Gh. Doja face legatura intre partea centrala a Municipiului 
Tirgu Mures si drumul E 60. 

15. Garantii din partea Emitentului: Municipiul Tirgu Mures garanteaza platile dobanzilor si 
rambursarile principalului aferente obligatiunilor Municipiului Tirgu Mures, la termenele de scadenta, prin 
intreaga sa putere fiscala si de impozitare, in conditiile legii, conform “Acordului de garantare” parte 
integranta a prezentului Prospect. 

Municipiul Tirgu Mures, reprezentat de Primarul Municipiului, garanteaza plata integrala a principalului si 
a dobanzilor cu parte din creantele pe care le are de incasat, creante ce reprezinta veniturile curente si 
cotele defalcate din impozitul pe venit aferente bugetelor locale pe anii 2003, 2004, si 2005. Cuantumul 
veniturilor cu care Municipiul Tirgu Mures garanteaza anual este egal cu obligatiile de plata a 
principalului, a dobanzilor si a comisioanelor referitoare la aceasta emisiune de obligatiuni, aferente 
fiecarui an: 2002, 2003, 2004 si respectiv 2005. 

Veniturile care se constituie in garantie si care sunt incasate la bugetul local vor fi supuse conditiilor 
Acordului de Garantare, care se va aplica cu prioritate fata de orice revendicari ale unor terti catre 
Municipiul Tirgu Mures, indiferent daca aceste terte parti cunosc sau nu cunosc Acordul de Garantare 
incheiat intre Primarul Municipiului Tirgu Mures si Investitori. 

16. Consilier financiar:  VMB PARTNERS S.A. 

17. Intermediar:   BCR SECURITIES S.A. 

18. Grup de vanzare:  BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. 

19. Modalitatea de efectuare a ofertei publice:  plasament intermediat 

20. Metoda de intermediere:     metoda celei mai bune executii 

21. Comisionul de intermediere: 0.1% din valoarea emisiunii, adica 20,000,000 lei – comision fix de 
intermediere si 0,4% aplicat la valoarea subscrisa (valoarea de inchidere a ofertei) – comision de 
intermediere si vanzare. 

22. Comisioanele grupului de vanzare: 0,6% la fiecare operatiune de incasare in numerar dar nu 
mai putin de 10.000 lei/operatiune si un comision de 0.5% la fiecare operatiune de ridicare de numerar. 

23. Data şi nr. Deciziei CNVM de autorizare: D2240/05.12.2002. 

24. Sinteza situatiei financiare curente a Emitentului:  

• 2002: venituri totale anuale previzionate de 823.813.326 mii lei, din care venituri curente in 
valoare de 195.635.000 mii lei si venituri curente plus cota defalcata din impozit pe venit de 
454.920.257 mii lei; 

• Semestrul I 2002: venituri totale de 379.549.302 mii lei, din care venituri curente in 
valoare de 84.140.825 mii lei si venituri curente plus cota defalcata din impozit pe venit de 
173.242.604 mii lei; 
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• 2001: venituri totale de 551.265.514 mii lei, din care venituri curente in valoare de 
121.313.058 mii lei si venituri curente plus cota defalcata din impozit pe venit de 
403.800.290 mii lei; 

• 2000: venituri totale de 244.698.508 mii lei, venituri curente de 95.964.613 mii lei, venituri 
curente plus cota defalcata din impozit pe venit de 203.275.807mii lei; 

• 1999: venituri totale de 193.549.942 mii lei, venituri curente de 92.723.697 mii lei, venituri 
curente plus cota defalcata din impozit pe venit si din impozitul pe salarii de 159.186.201mii 
lei. 
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Definitii: 
Oferta publica 
de vanzare 

Oferta unui Emitent de a vinde un numar de obligatiuni, la pret fix, difuzata prin 
intermediul mijloacelor de informare in masa sau comunicata pe alte cai si adresata 
publicului larg, sub conditia posibilitatii egale de receptare de catre minimum 100 de 
persoane, nedeterminate intr-un anume fel. 

BUBID6M Reprezinta rata medie a dobanzii platite de o banca (dobanda pasiva) pentru 
depozitele atrase pe o perioada de 6 luni de la alte banci de pe piata interbancara 
monetara. 

BUBOR6M Reprezinta rata medie a dobanzii perceputa de o banca (dobanda activa) pentru 
depozitele plasate pe o perioada de 6 luni la alte banci pe piata interbancara 
monetara. 
Conform Normei BNR nr.4/1995, Banca Nationala a Romaniei publica zilnic un nivel 
de referinta pentru depozitele atrase (BUBID) si plasate (BUBOR) pe piata 
interbancara monetara.  
Informatii privind nivelul ratelor BUBID si BUBOR se gasesc zilnic pe pagina de web a 
BNR (www.bnro.ro) si in presa financiara romaneascca. 

CNVM Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare 
Perioada  
de derulare a 
ofertei 

10  zile lucrătoare de la data 10.12.2002 ora 9,00 (ora României) până la data de 
23.12.2002 , ora 14,00 (cu posibilitatea prelungirii acestei perioade sau închiderii 
anticipate, conform normelor în vigoare). Orice modificare a termenilor prezentei 
oferte publice autorizate va fi făcută publică printr-un anunţ publicitar obligatoriu, în 
aceleaşi condiţii ca şi oferta, conform legislaţiei în vigoare. 

Emitentul  Municipiul Tirgu Mures, reprezentat de Primarul Municipiului Tirgu Mures. 
Garantie Municipiul Tirgu Mures, reprezentat de Primarul Municipiului, garanteaza plata 

integrala a principalului si a dobanzilor cu parte din creantele pe care le are de 
incasat, creante ce reprezinta veniturile curente si cotele defalcate din impozitul pe 
venit aferente bugetelor locale pe anii 2003, 2004 si 2005. Cuantumul veniturilor cu 
care Municipiul Tirgu Mures garanteaza anual este egal cu obligatiile de plata a 
principalului, a dobanzilor si a comisioanelor referitoare la aceasta emisiune de 
obligatiuni, aferente fiecarui an: 2003, 2004 si respectiv 2005. 

Consilier 
financiar 

VMB PARTNERS S.A. 

Grup  
de vanzare 

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. 

Intermediarul BCR SECURITIES S.A. 
Agentul de 
plata 

BCR SECURITIES S.A. 

Incheierea  
cu succes 

Oferta va fi considerata ca fiind incheiata cu succes daca, la data inchiderii acesteia, 
au fost subscrise si platite minim 60% din numarul de Obligatiuni oferite public. 

Confirmarea 
raportului 
privind 
rezultatele 
Ofertei 

CNVM va confirma raportul privind rezultatele ofertei primare in conditiile legii.  

Obligatiunile Cele 20.000 Obligatiuni cu o valoare nominala initiala de 1.000.000 lei/obligatiune, 
care fac obiectul acestei Oferte. 

OEVM Oficiul de Evidenta a Valorilor Mobiliare. 
Oferta Oferta facuta de Emitent pentru vanzarea unui numar de 20.000 de Obligatiuni 

municipale, in conditiile prevazute de acest Prospect de Oferta Publica. 



 

Prospect Oferta Publica   Obligaţiuni Municipale TIRGU MURES 

Page 5 of 53 

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 oferta publica. 
Rata dobanzii Variabila, recalculata semestrial conform urmatoarei formule: 

d =(BUBID6M+BUBOR6M)/2] + 2%; unde: ratele BUBID si BUBOR sunt ratele 
dobanzilor interbancare, considerate la 6 luni si se calculeaza ca mediile aritmetice 
ale valorilor inregistrate pe parcursul ultimelor 5 zile lucratoare anterioare datei de 
referinta. 
Rata dobanzii aferenta primei perioade de plata este de 23% pe an. 
Dobanda se calculeaza incepand cu data obtinerii atestatului de inchidere a ofertei 
publice de vanzare, emis de CNVM si se plateste semestrial. 
Rata dobanzii pentru urmatoarea perioada de plata se face publica printr-un 
comunicat de presa si se afiseaza la sediile intermediarului si la sediile grupului de 
vanzare unde s-a efectuat vanzarea pe piata primara a Obligatiunilor si la sediile 
expres mentionate de Intermediar. Nivelul ratei dobanzii va fi comunicat OEVM si prin 
sistemul pietei bursiere unde vor fi cotate aceste obligatiuni. 
Dobanda de plata D = (d x N x VN)/360 zile, unde ”d” este formula de calcul a ratei 
dobanzii definita mai sus, N = nr. de zile corespunzatoare perioadei pentru care se 
plateste dobanda, VN = valoarea nominala a Obligatiunilor. 

Scadenta 
dobanzii 

Dobânda va fi platită semestrial la următoarele date: prima rată la data de 
29.05.2003, a doua rată la data de 28.11.2003, a treia rată la data de 28.05.2004, a 
patra rată la data de 29.11.2004,  ultima rată la 27.05.2005. 

Scadenta 
împrumutului 

O cincime din valoarea Obligaţiunii (adică 200.000 lei) este scadentă la data de 
29.05.2003, o cincime din valoarea fiecărei Obligaţiuni (200.000 lei) la data de 
28.11.2003, o cincime din valoarea fiecărei Obligaţiuni (200.000 lei) la data de 
28.05.2004, o cincime din valoarea fiecărei Obligaţiuni (200.000 lei) la data de 
29.11.2004, ultima cincime din valoarea fiecărei Obligaţiuni (200.000 lei) la data de 
27.05.2005. 

Data cupon Reprezinta ziua calendaristica la care devine exigibila obligatia emitentului de a 
efectua plata unei dobanzi si/sau a unei cote parti din principal catre proprietarii de 
obligatiuni inregistrati in Registrul detinatorilor de obligatiuni la data de referinta 
stabilita pentru semestru respectiv. 

Data  
de referinta 

Reprezintă data la care o persoană înregistrată în Registrul Bursei ca deţinător de 
obligaţiuni este îndreptaţită la încasarea următorei tranşe din dobânda sau din 
principal. Datele de referinţă sunt următoarele 22.05.2003, 21.11.2003, 21.05.2004, 
22.11.2004 şi 20.05.2005. 

Valoare 
nominala 

Reprezinta valoarea principalului nerambursat. 
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CUPRINSDATE GENERALE ALE EMISIUNII DE OBLIGATIUNI MUNICIPALE 1 

DECLARATIE OFICIALA - ACORD DE GARANTARE (ANEXA 1) 8 

1. EMITENTUL 11 

1.1 Date de identificare a Emitentului 11 
1.2 Generalitati 11 
1.3 Executivul administratiei publice locale 14 
1.4 Administratia publica locala 16 
ORGANIGRAMA PRIMARIEI 16 
PRINCIPALII PARTENERI ECONOMICI AI PRIMARIEI 16 
DETINERILE DE CAPITAL ALE MUNICIPALITATII 16 
SOCIETATI COMERCIALE SUBVENTIONATE DE PRIMARIE 17 
PRINCIPALELE SERVICII EFECTUATE DE ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA 17 
PRINCIPALELE OBIECTIVE DE DEZVOLTARE ECONOMICA SI SOCIALA A MUNICIPIULUI TIRGU-MURES IN 

PERIOADA 2001-2004 18 
1.5 Emisiuni anterioare de valori mobiliare 21 
PROIECTUL DE INVESTITII 21 

2. DATE FINANCIARE 23 

2.1 Aspecte legale 23 
2.2 Contul de executie bugetara 24 
2.3 Bilant privind executia bugetului local (ANEXA 4) 35 
2.4 Plafonul maximal de îndatorare 37 
2.5 Împrumuturi/Garantii ale Emitentului 37 
2.6 Politica de investitii 38 

3. INFORMAŢII PRIVIND OFERTA PUBLICĂ DE OBLIGAŢIUNI 
MUNICIPALE 39 

3.1 Cadrul legal 39 
3.2 Hotărârea Consiliului Local 39 
3.3 Caracteristicele ofertei publice de Obligaţiuni municipale 39 
3.4 Subscrierea, vânzarea, metoda de alocare 42 
3.6 Elemente de siguranţă şi garanţii din partea Emitentului 46 
3.8 Diseminarea informaţiei 46 
3.9 Prescriere 46 
3.10 Impozitare 46 
3.11 Legea aplicabilă 47 
3.12 Utilizarea fondurilor rezultate ca urmare a emisiunii de Obligaţiuni 47 

4. FACTORI DE RISC 47 

4.1 Riscuri specifice care pot afecta Proiectul de Investitii 47 
4.1.1 Risc generat de factori naturali 47 
4.2 Riscuri ce afecteaza capacitatea Municipalitatii de a realiza venituri 47 
4.2.1 Risc generat de factori naturali 47 
4.2.2 Risc economic 48 
4.3 Riscuri specifice acestui tip de valori mobiliare 48 
4.3.1 Risc referitor la preţ 48 
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4.3.2 Risc de rata a dobanzii 48 
4.3.3. Risc generat de faptul ca Emitentul se afla la prima emisiune de obligatiuni 48 
4.4 Riscuri generale 48 
4.4.1 Risc monetar şi valutar 48 
4.4.2 Risc datorat instabilităţii legislative 48 
4.4.3 Risc datorat unificării standardelor contabile 49 
4.4.4 Risc datorat fiscalitatii 49 

5. GARANŢII ŞI REMEDII ÎN CAZ DE NEPLATĂ 49 

5.1 Garanţii 49 
5.2 Remedii în caz de neplată 49 

6. ALTE INFORMAŢII 49 

6.1 Informaţii semnificative neincluse în prospect 49 
6.2 Incapacitate de plată; litigii şi procese în curs 49 
6.3 Responsabilitatea privind întocmirea prospectului 50 
6.4 Obţinerea şi consultarea prospectului 50 
6.5 Anularea ofertei publice 50 
6.6 Relevanţa informaţiei 50 
Nota catre investitori  

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

Intermediarul şi municipalitatea sunt autorizaţi să furnizeze informaţii sau documente referitoare la 
prezentul prospect. Nici o altă persoană fizică sau juridică nu a fost autorizată sa furnizeze informaţii sau 
documente referitoare la oferta publică descrisă în prezentul prospect. 

Acest prospect a fost elaborat numai în legătură cu oferta de obligaţiuni descrisă de acesta. 

Investitorii îşi asumă responsabilitatea în luarea deciziei de a investi în valorile mobiliare oferite prin 
prezentul prospect. Investitorul trebuie să ia în considerare atât avantajele cât şi riscurile implicate de 
investiţie în baza unei examinări proprii a termenilor ofertei. 

CNVM a autorizat acest prospect prin Decizia nr. 2240 din 05.12.2002 

VIZA DE AUTORIZARE APLICATA PE TEXTUL OFERTEI DEFINITIVE NU ARE VALOARE DE GARANTIE SI 
NICI NU REPREZINTA O ALTA FORMA DE APRECIERE A C.N.V.M. CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, 
AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA 
TRANZACTIILE DE INCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI; DECIZIA 
CERTIFICA NUMAI REGULARITATEA OFERTEI IN PRIVINTA EXIGENTELOR LEGII SI ALE NORMELOR 
ADOPTATE IN APLICAREA ACESTEIA. 

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

Investitorii potenţiali se vor informa în legătură cu (a) condiţiile de impozitare în vigoare şi efectele 
acestora; (b) cerinţele cadrului juridic; şi (c) orice restricţii privind regimul valutar ce pot avea relevanţă 
în cazul subscripţiei, proprietăţii sau renunţării la obligaţiuni. 
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Intermediarul nu face nici o interpretare şi nu dă nici o garanţie, expresă sau implicită, în legatura cu 
acurateţea şi integralitatea informaţiilor din acest prospect şi nimic din conţinutul acestui prospect nu 
este şi nu trebuie să fie inţeles ca fiind o promisiune sau ca o interpretare făcută de către intermediar.  

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

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

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

Verificând conţinutul acestui prospect, municipiul Tirgu Mures prin autoritatea sa locală, 
primarul, acceptă responsabilitatea pentru conţinutul acestuia şi confirmă că nu sunt 
omisiuni sau declaraţii neadevărate referitoare la acest prospect. 

DECLARATIE OFICIALA - ACORD DE GARANTARE (ANEXA 1) 

ACORD D E GARANT ARE 

Între: 

Municipiul Tirgu Mures, în calitate de Emitent, reprezentat de Primar 

şi 

Persoanele fizice şi juridice deţinători ai obligaţiunilor municipale emise de Municipiul Tirgu 
Mures în baza prospectului de emisiune avizat de CNVM cu avizul nr. D2240/05.12.2002, şi înregistraţi la 
Oficiul de Evidenţă a Valorilor Mobiliare, precum şi succesorilor în drepturi ai acestora înregistraţi în 
registrul deţinătorilor de obligatiuni, în calitate de Împrumutatori 

AV Â N D  Î N  V E D E R E :  

A .  AR T .  6  Ş I  A R T .  49  D I N  L E G E A  N R . 189 /19 98  P R I V I N D  F I N A N Ţ E L E  P U B L I C E  L O C A L E ,  C U  

M O D I F I C Ă R I L E  U L T E R I O A R E ,  P R I N  C A R E  AU T O R I TĂ Ţ I L E  P U B L I C E  L O C A L E  P O T  G A R A N T A  

Î M P R U M U T U R I L E  C O N T R A C T A T E ,  P R I N  O R I C E  S U R SĂ  D E  V E N I T  C O N F O R M  L E G I I ;  

B .  PR E V E D E R I L E  A R T .  21  A L I N  2  D I N  L E G E A  N R . 215 /2001  P R I V I N D  A D M I N I S T R A Ţ I A  P U B L I C Ă  

L O C A L A ,  C U  M O D I F I C Ă R I L E  U L T E R I O A R E ,  P R I N  C A R E  P R I M A R U L  F U N C T I O N E A Z A  C A  A U T O R I T A T E  A  

A D M I N I S T R A T I E I  P U B L I C E  L O C A L E ;  

C .  HO TĂ RA R I L E  C O N S I L I U L U I  L O C A L  A L E  MU N I C I P I U L U I  T I R G U  MU R E S  N R .  170 /30 . 08 . 2001  S I  

NR .  154 /27 . 08 . 2002 ,  P R I V I N D   C O N T R A C T A R E A  U N U I  Î M P R U M U T  Î N  V A L O A R E  D E  

20 . 000 . 000 . 000  L E I  P R I N T R - O  E M I S I U N E  D E  O B L I G A Ţ I U N I  M U N I C I P A L E ,  Î N  C O N D I T I I L E  

P R E V E D E R I L O R  OUG .  N R .  28 /2002 ,  A L E  L E G I I  N R .  525 /2002  Ş I  A  P R E V E D E R I L O R  CNV M  
P R I V I N D  O F E R T E L E  P U B L I C E  D E  V Â N Z A R E .   
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ÎN  C O NSEC INTA  A C ESTO R A ,  A  INTER V EN IT  U R MA TO R U L  AC OR D  D E  GAR A NTA R E:  

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

Art.2. Toate plăţile dobânzilor şi rambursările principalului la termenele de scadenţă aferente 
obligaţiunilor Municipiului Tirgu Mures vor fi efectuate din veniturile curente la bugetul local şi din cotele 
defalcate din impozitul pe venit aferente bugetului local conform legii şi a prospectului de ofertă publică 
de vânzare de obligaţiuni municipale Tirgu Mures autorizat de către CNVM. 

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

Art.4. 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 curente şi cotele defalcate din 
impozitul pe venit aferente bugetelor locale pe anii 2003, 2004 şi 2005, prin cesionarea veniturilor 
Emitentului ce sunt evidenţiate în conturile nr. 21.03.02.02.4322823 şi 21.34.02.01.4322823, deschise la 
Trezoreria Municipiului Tirgu Mures. Cuantumul veniturilor cu care Municipiul Tirgu Mures garantează 
anual este egal cu obligaţiile de plată a principalului, a dobânzilor şi a comisioanelor referitoare la 
această emisiune de obligaţiuni, aferente fiecărui an: 2003, 2004 şi respectiv 2005. 

Art.5. Constituirea drept garanţii a veniturilor prevazute la art. 4 se face pentru garantarea obligaţiunilor 
emise de Municipiul Tirgu Mures în cadrul ofertei publice primare de vânzare de obligaţiuni municipale 
pe piaţa internă de capital, în temeiul căreia Municipiul Tirgu Mures a împrumutat suma de 
20.000.000.000 lei care urmează a fi rambursată în cinci rate egale ce vor fi platite semestrial astfel: 
prima rată la data de 29 mai 2003, a doua rată la 28 noiembrie 2003, a treia rată la data de 28 mai 
2004, a patra rată la data de 29 noiembrie 2004, iar ultima  rată la data de 27 mai 2005. 

Rata dobânzii aferentă acestui împrumut va fi stabilită şi platită semestrial conform formulei 
[(BUBID6M+BUBOR6M)/2]+2%, la următoarele date: 29 mai 2003; 28 noiembrie 2003; 28 mai 2004; 29 
noiembrie 2004; 27 mai 2005. 

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

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

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

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

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

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

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

 

Municipiul Tirgu Mures 

 

Primar 

Dorin Florea 



 

Prospect Oferta Publica   Obligaţiuni Municipale TIRGU MURES 

Page 11 of 53 

1. Emitentul 

1.1 Date de identificare a Emitentului  
Municipiul Tirgu Mures, reprezentat prin Primaria Municipiului Tirgu Mures, cu sediul in Piata Victoriei nr. 
3, Tirgu Mures, jud. Mures, cod postal 4300, cod fiscal nr.4322823, avand contul nr.245102204322823 
deschis la Trezoreria Municipiului Tirgu Mures, reprezentat de domnul Dorin Florea, în calitate de primar. 

1.2 Generalitati 
Suprafata localitatii Tirgu Mures este de 4930 ha. Municipiului ii apartin 1171 ha teren arabil si 2858 ha 
teren intravilan. 

Cadru 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 Tirguri, 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 (Tirgu-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 Tirgu-
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 
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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.  

Aşezarea geografica 

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. 

Protectia 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. 

Sanatate 
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. 

Invatamant, cultura, 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. 

De asemenea, functioneaza in oras cinci institutii de invatamant superior cu peste 8500 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). 

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.  

Dintre numeroasele scoli ale orasului Tirgu-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.  

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. 

In municipiul functioneaza 17 licee si grupuri scolare cu circa 11500 de cursanti precum si 25 de scoli 
primare si gimnaziale. 

Demografie, şomaj 

Municipiului Tirgu Mures numara 149.577 locuitori, 38,2% dintre acestia fiind populatie activa. Din 
randul populatiei active 40% lucreaza in industrie, 8,5% in constructii, 8,5% in invatamant, 11% in 
sanatate, 15% in comert si 10% in transporturi. 

La sfarsitul anului 2001 rata somajului la nivelul Municipiului Tirgu Mures se situa la valoarea de 3,5% 
iar venitul mediu la nivelul municipiului era de 3,6 milioane lei. 

Populatia stabila a Municipiului Tirgu Mures este structurata dupa etnie astfel: romani 50,35%, maghiari 
46,68%, rromi 2,51%, germani 0,18% si alte nationalitati 0,27%. 

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. La inceputul anului 2002 transportul urban de calatori era asigurat de 74 autobuze, 141 
maxi-taxi si aproximativ 600 de taxiuri. 

 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. 

Situatia terenurilor din municipiul Tirgu Mures 

Suprafata municipiului Tirgu Mures este de 4930 ha din care 2858 ha teren intravilan si 2072 ha teren 
intravilan. Din punct de vederea al proprietatii terenurilor de pa suprafata municipiului Tirgu Mures 
acesta este distribuit astfel: 32,5% domeniul public, 10% domeniu privat, 44% proprietate privata si 
13,5% proprietate incerta. 
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Din punct de vedere al folosintei terenurilor acestea se folosesc astfel: zona centrala - 316,3 ha, zone 
locuite - 700,4 ha, zone pentru actiuni economice - 1430 ha, spatii verzi - 135,88 ha, zone de 
recreere/turism - 1,86 ha, transporturi - 153,8 ha, servicii comunale - 78,4 ha, alte zone - 41,78 ha. 

Economie 

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. 

Numarul agentilor economici din Tg.Mures inmatriculati la Oficiul Registrul Comertului la 30.06.2002 : 
 

Tip agent economic Numar Structura capital Structura pe tip de activitate 

  Privat De stat Stat+Privat Prelucrare Comert Servicii Exp. 

Imp. 

Constructii

Asoc. Familiale 1037 1037 0 0 155 879 476 15 2

Pers. fizice 1392 1392 0 0 80 589 831 27 6

Org. cooperatiste 24 24 0 0 14 15 21 13 2

Regii autonome 3 0 3 0 3 3 3 2 0

Societati pe actiuni 277 204 21 21 186 209 257 152 102

Societati in comandita 17 17 0 0 10 15 17 13 3

Societati in nume colec. 20 20 0 0 13 18 20 15 6

SRL-uri 8270 8248 1 3 6274 7791 7620 5484 2735

TOTAL 11040 10942 25 24 6735 9519 9245 5721 2856

 

Oraşe înfratite 
Municipiul Tirgu Mures este infratit cu urmatoarele orase: 
 Ungaria - Kecskemet, Szeged, Zalaegerszeg, Budapesta XI; 
 Germania - Ilmenau; 
 Marea Britanie - Bournemouth; 
 Turcia - Guzelcamli; 
 Republica Moldova - Chisinau. 

 

1.3 Executivul administratiei publice locale 

 Dorin Florea primarul municipiului Târgu-Mureş, candidat din partea Convenţiei Democrate 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. 

 Viceprimari ai municipiului sunt: Csegzi Sandor, 45 ani, absolvent al Facultatii de Fizica Bucuresti, 
membru UDMR si Fodor Imre Karoly, 65 ani, absolvent al Facultatii de Energetica din cadrul 
Institutului Politehnic Bucuresti, membru UDMR. 
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 Secretar al Primariei Tirgu Mures a fost numit prin ordin al prefectului doamna Cioban Maria, 46 
ani, absolvent al Facultatii de Drept economic – administrativ din Sibiu. 

Autoritatea administrativă este reprezentată de Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureş.  Acesta a 
fost declarat constituit in urma şedinţei din 04-iulie-2000 conform Hot. C.L. nr. 100/04.07.2000 are, în 
urma alegerilor locale din 2000, avand 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 executiv 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 Alexandru 
Papiu Ilarian profesor 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 - pensionar 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 

Atat primarul cat si consilierii locali sunt alesi la fiecare patru ani prin vot direct de catre locuitorii 
Municipiului. Viceprimarii sunt alesi prin vot secret de catre consilierii locali din randul acestora. Iar 
secretarul este numit de catre Prefectul Municipiului. Urmatoarele alegeri locale sunt programate pentru 
anul 2004. 
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Conditiile pentru valabilitatea deliberarilor Consiliului Local si modul de exercitare a dreptului de vot sunt 
stabilite de Legea 215/2001. 

 

1.4 Administratia publica locala 

Organigrama primariei  

Aparatul propriu al Consiliului Municipal Tirgu Mures contine: 

TOTAL PERSONAL                          200, din care: 
1. Demnitari       3 
2. Functionari publici    183 
      - de conducere    30 
      - de executie  153 

 
Principalii parteneri economici ai primariei 
In strategia de dezvoltare a municipiului, primaria colaboreaza cu urmatorii parteneri:  

• SC Citadin Prest SA Tg. Mures – intretinerea si administrarea retelei de drumuri ; 

• SC Contrascom Benta SA Tg. Mures – lucrari de constructii ; 

• SC Acsa SA Campia Turzii – lucrari de constructii ;  

• SC Socot SA Tg. Mures – lucrari de constructii de drumuri. 
 
Detinerile de capital ale municipalitatii  

(ANEXA 8) 

• 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 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. 
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 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 primarie 

Valoarea subventiilor acordate de Primaria Municipiului Tirgu Mures societatilor comerciale la care este 
actionar in anul 2001: 

 SC Energomur SA - 19.725.896 mii lei din care 7.591.579 mii lei reprezinta subventii - diferenta 
de pret energie termica si 12.134.317 mii lei ajutoare banesti pentru populatie. 

 SC Transport Local SA - 9.684.784 mii lei din care 3.000.000 mii lei reprezinta subventii, 
4.171.846 mii lei gratuitati veterani, revolutionari, detinuti politici si 2.512.938 mii lei bilete gratuite 
pensionari. 

Numarul beneficiarilor de astfel de gratuitati: - veterani de razboi – 490 pers./luna, detinuti politici - 
476 pers./luna, revolutionari - 300 pers./luna. Numarul de persoane cu varsta de peste 65 de ani 
care beneficiaza de gratuitati pe transportul urban este de 1170.  

 
Principalele servicii efectuate de administratia publica locala 
a) Invatamant - 20 de centre bugetare, municipalitatea suporta cheltuielile materiale, de personal si de 

capital; 
b) 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; 
c) 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, 
o Ajutoare de urgenta valoarea lunara medie este de 100 mil. lei; 

d) Transport urban calatori - municipalitatea finanteaza subventiile acordate de firma prestatoare 
pentru veterani de razboi, elevi, studenti, persoane cu handicap; 

e) Salubritate si spatii verzi - activitatile din acest domeniu sunt finantate prin intermediul Serviciului 
public (fara personalitate juridica) din cadrul primariei; 

f) 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.; 

g) Subventii pentru energia termica pentru populatie (55% din bugetul local si 45% din bugetul de 
stat). 
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Principalele obiective de dezvoltare economica si sociala a municipiului Tirgu-Mures in 
perioada 2001-2004  
a. Relansarea economiei municipiului Tirgu-Mures 
Realizarea unui parc industrial la Tirgu-Mures, in temeiul Legii nr. 134/2000, reprezinta o prioritate 
absoluta pentru Primarie si Consiliul Local Municipal. Firme importante, de renume european si oameni 
de afaceri din orasele infratite s-au aratat interesati de transpunerea in practica a unui astfel de demers. 
Un parc industrial ar aduce venituri considerabile orasului de pe urma inchirierii sau concesionarii 
terenului, contribuind la dezvoltarea economica a intregii zone de resedinta. 
In acest sens, in vederea realizarii unui parc industrial, s-a inaintat Guvernului României un proiect de 
hotarâre prin care s-a solicitat ca Primaria municipiului Tirgu-Mures sa reintre in posesia a 100 de ha, 
aflate, in prezent, in administrarea Aeroclubului Tirgu-Mures. De altfel, parcul industrial va fi cuprins in 
Planul Urbanistic General al municipiului – care se afla in curs de elaborare. 
S-a solicitat sprijin la Ministerul Transporturilor pentru obtinerea terenului aflat in administrarea 
Aeroclubului. 
b. Refacerea infrastructurii si modernizarea transporturilor 
Intrucât in municipiul Tirgu-Mures 80% din strazi nu corespund traficului greu si de intensitate mare, se 
pune accent in urmatorii 4 ani pe refacerea infrastructurii rutiere, care se refera la lucrari de 
modernizare, reparatii curente si capitale in valoare de 150 mld. lei, pe implementarea unui program de 
reabilitare, modernizare si dezvoltare a infrastructurii de transport. In acest sens, au fost prevazute a fi 
realizate: reparatii curente si capitale in valoare de 150 mld., programate a fi realizate din bugetul local, 
din care 30 mld. lei, pentru anul in curs. 

1. Modernizarea strazii Gheorghe Doja, care face parte din drumul „E 60”, lucrare in valoare de 87 
miliarde de lei, in care pâna in prezent Primaria municipiul Tirgu Mures a investit 11,5 mld. de lei. 

S-a solicitat Ministerului Transportului sa asigure fondurile necesare, conform Legii nr. 118/1996, prin 
care acesta aloca jumatate din valoarea totala a lucrarii. Pâna in prezent, s-au facut o serie de 
demersuri la organele de resort, care, insa, au ramas nesolutionate. 
Prin Hotărârea CL 170/30.08.2001  s-a stabilit finanţarea acestui proiect de investitii prin emisiune de 
Obligaţiuni; 

2. Modernizarea Bulevardului 1848, Revolutei si Gh. Marinescu, lucrari in valoare de 85 mld. lei 
pentru care se solicita, conform legii, fonduri de la bugetul central. 

3. Finalizarea lucrarii “Prelungirea Caii Sighisoara” 
Cea mai importanta relatie de tranzit se desfasoara pe directia Cluj – Sighisoara, iar pentru 
descongestionarea traficului in municipiul Tirgu-Mures, in anii 1980-1982, s-a realizat o prima portiune 
de drum ocolitoare a municipiului, cu o lungime de 3,7 km. Se impune continuarea lucrarilor pe o 
lungime de 4,55 km. Valoarea investitiei se ridica la 89,2 mld. de lei, impunându-se atragerea de 
fonduri. 

4. Reparatii capitale ale podurilor peste pârâul Poklos 
Pentru unele poduri, expertiza tehnica prevede impunerea unor restrictii de circulatie a masinilor de 
tonaj mare, dar, din lipsa traseelor ocolitoare, se circula in continuare peste ele.  
Din lipsa fondurilor, pentru anul 2001 sunt prevazute reparatii capitale din bugetul local la 3 poduri, in  
valoare de 5,8 mld. de lei. 

5. Reabilitarea strazilor pietruite. 
Pentru un numar de 62 de strazi din municipiul Tirgu-Mures, exista un studiu de prefezabilitate. 
Valoarea lucrarilor se ridica la 55 mld. de lei. 

6. Modernizarea transportului in comun. 
In urma Hotarârii de Guvern privind trecerea pachetului majoritar de actiuni al S.C. „Transport Local” 
S.A. de la Fondul Proprietatii de Stat la Consiliul local municipal Tirgu-Mures, se are in vedere 
imbunatatirea transportului in comun in municipiul Tirgu-Mures. 

a) Parcul auto existent este invechit si se constituie intr-o sursa poluatoare, necorespunzând 
traficului actual. In vederea optimizarii transportului in comun, se intentioneaza innoirea parcul 
auto. In acest sens, se solicita sprijin financiar pentru achizitionarea de noi mijloace de transport. 

b) Realizarea unui dispecerat comun pentru coordonarea autobuzelor si maxi-taxi-urilor 
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7. Extinderea aeroportului Tirgu-Mures, modernizarea pavilionului flux plecari internationale. 
Proiectul este in curs de implementare – face parte din cadrul proiectului „Euroconect 30”, având 
valoarea de 16 mld. de lei. Pâna in prezent, Primaria municipiului Tirgu-Mures, in calitate de co-
finantator, a alocat suma de 1,5 miliarde de lei (aprox. 62.500 USD) pentru realizarea acestui proiect. 
Primaria este interesata de atragerea unor fonduri de finantare. 
c. Servicii publice 
1. Termoficare 

Realizarea contorizarii reprezinta o obligatie a furnizorului, dar, cu toate acestea, in municipiul Tirgu-
Mures, din totalul de 2082 de blocuri sunt contorizate doar 134 (reprezentând 6,4%), o parte dintre 
acestea fiind realizate de asociatiile de proprietari din fondurile proprii si pentru care furnizorul nu a 
asigurat nici deducerea cheltuielilor, esalonat, asa cum prevad reglementarile. 

Sursele de finantare pentru procurarea si montarea contoarelor principale de energie termica pentru 
incalzire si apa calda menajera la populatie, conform legislatiei in vigoare, sunt: sursele proprii ale 
unitatilor distribuitoare, alocatii de la bugetul local, transferurile din bugetul de stat, sume avansate de 
abonati pentru montarea  contoarelor, in devans fata de programul stabilit, credite bancare, alte surse. 

Intregul program se ridica la 80 mld. Lei, suma esalonata pe o perioada de 5 ani (2001-2005). 
In municipiul Tirgu-Mures, functioneaza 46 de centrale termice, dintre care, pentru 20, exista studii 

de fezabilitate. Lucrarile de modernizare a acestora se ridica la valoarea  de 82.170 mii EURO. Pentru un 
numar de 5 centrale termice, s-au executat lucrari de modernizare cu contributie de la bugetul local, 
finalizarea acestora necesitând 2.654 mii EURO. 
2. Iluminatul public si arhitectural 
a) Programul de modernizare si extindere a iluminatului public intocmit pentru perioada 2001-2005 

prevede inlocuirea corpurilor de iluminat public necorespunzatoare pe 100 de strazi si extinderea 
iluminatului public pe 10 strazi. Valoarea lucrarilor prevazute se ridica la 20 mld. de lei, lucrari care 
urmeaza a se realiza de catre un investitor cu care se va incheia un contract cu credit de finantare 
prin licitatie publica ce va avea loc in cursul lunii martie. Rambursarea creditului de catre Primaria 
municipiului Tirgu-Mures se  va face din bugetul local prin incasarile efectuate din taxa locala pentru 
iluminatul public. 

b) Reparatii capitale la iluminatului public in Parcul Diamant. Lucrarile sunt prevazute in proiectele de 
executie elaborate de S.C. « ELECTRICA » S.A. Tirgu-Mures, la valoarea de 130 mil. de lei, pentru 
care nu exista fonduri. 

3. Modernizarea fluxului tehnologic de tratare a apei la Tirgu-Mures (operator R.A. „AQUASERV” – care 
functioneaza in subordinea Consiliului local municipal Tirgu-Mures) – proiect depus in cadrul 
programului ISPA. Modernizarea fluxului tehnologic de tratare a apei in vederea potabilizarii consta 
in modernizarea liniei tehnologice, in vederea eliminarii deficientelor si disfunctionalitatilor actuale 
din flux pentru imbunatatirea considerabila a calitatii apei potabile produse si livrate catre populatie, 
astfel incât indicatorii de calitate ai apei potabile sa se incadreze in standardele UE. Costurile 
estimative ale lucrarilor se ridica la cca. 13,7 milioane EURO. 

4. Modernizarea tehnologica a statiei de epurare la Tirgu-Mures (operator R.A. „AQUASERV” – care 
functioneaza in subordinea Consiliului local municipal Tirgu-Mures) – proiect depus in cadrul 
programului ISPA. Modernizarea statiei de epurare Tirgu-Mures consta in modernizarea liniei 
tehnologice de epurare a apei uzate, astfel incât sa se respecte normele de calitate pentru efluent 
NTPA 001-1997. Costurile estimative ale lucrarilor preconizate se ridica la cca.8.25 milioane EURO. 

5. Extinderea retelelor de apa si canal pe 51 de strazi lipiste de aceste utilitati (17 km retele de apa si 
27 retele de canal) proiect depus in cadrul programului ISPA. 

6. Schimbarea retelelor de apa – canal pe 63 de strazi, suma totala 2.466 mii USD, 44 km retea de apa 
– lucrari care nu pot fi suportate din bugetul Primariei. 
d. Protectia mediului inconjurator 
Demararea investitiei “depozit zonal”, in colaborare cu Consiliul Judetean Mures si  consiliile locale din 
Tirgu-Mures, Tirnaveni, Ludus, Sovata, Iernut, Singiorgiu de Padure. Se impune intocmirea unui proiect, 
care  va fi depus la fondul ISPA si care va suporta 64% din valoarea investitiei, in cazul in care va fi 
acceptat.  
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Valoarea investitiei ce revine Consiliului local municipal Tirgu-Mures se ridica la 2,5 mld. lei si se solicita 
sprijin la Ministerul Mediului. 
e. Zone de agrement 
1. Revitalizarea Cetatii Medievale. 

Exista un studiu de fezabilitate care are avizul de principiu al Ministerului Culturii. Complexul este 
format din mai multe corpuri care, conform unei Hotarâri a Consiliului local municipal Tirgu-Mures vor fi 
date in concesiune pentru a fi revitalizate si utilizate conform functiunilor prevazute. Prin acest proiect, 
se doreste includerea Cetatii Medievale in circuitul turistic international.  
2. Modernizarea si reamenajarea Complexului de Agrement si Sport „Muresul”. 

In acest moment, Complexul se intinde pe o suprafata de 40 de ha, fiind prevazut cu sase bazine 
pentru inot, lac de canotaj, terenuri de sport, spatii de joaca, cabane de vacanta, spatii comerciale. 
Proiectul are studiu de fezabilitate, iar valoarea acestuia se ridica la 34 mld. lei (aprox. 1.420.000 USD), 
din care, pâna in prezent, s-au investit de la bugetul local 16 mld. lei (aprox. 670.000 USD).  
3. Refacerea Teatrului de Vara, ca punct de atractie pentru desfasurarea spectacolelor de teatru si 

divertisment.  
4. Reamenajarea Platoului Cornesti si a Gradinii Zoologice.  
5. Reabilitarea zonei centrale a municipiului – Piata Trandafirilor – prin reamenajarea parcului central 

(trotuare, spatii verzi ornamentale, mobilier urban, iluminat public, obiecte decorative, fântâni 
arteziene, monumente). 

6. Amenajare de parcuri prin fonduri atrase. 
7. Parcari ecologice, garaje. 
8. Renovarea fatadelor cladirilor cu statut de monument istoric. 
f. Social 
1. Reabilitarea Zonei Valea Rece – sistematizarea zonei, utilare cu retele de apa, iluminat, canalizare, 

crearea unor module de locuit. In vederea inceperii demersurilor necesare reabilitarii, sistematizarii 
zonei este necesar elaborarea unui proiect de executie – plan detaliat al zonei. Prin acest proiect, se 
doreste stabilirea amplasamentelor constructiilor prevazute in perioada urmatoare, intr-o solutie de 
ansamblu pentru intreaga zona. Prin acesta, se doreste rezolvarea: 
 Reglementarea situatiei sociale, urbane si juridice a zonei locuite in marea majoritate de rromi 
 Echiparea teritoriului cu retele tehnico edilitare. Asigurarea conditiilor urbane de locuire. 

Constructiile existente sunt nelegale, solicitarea echiparii lor cu lucrari tehnico – edilitare nu se 
poate justifica juridic. 

Prin crearea conditiilor urbane de locuire si dotarea zonei cu retele tehnico – edilitare, se ajunge, 
oarecum, la un grad de civilizatie, iar prin infiintarea unei unitati de invatamânt si de sanatate, in 
colaborare cu alte organizatii neguvernamentale, care au demarat deja actiuni de educare a populatiei, 
se va pune in aplicare un program de coordonare si ajutorare a populatiei din aceasta zona.  

Aceasta zona, aflata la marginea orasului, nu prezinta utilitati si este populata cu grupuri 
defavorizate. 

In vederea reabilitarii, se are in vedere un proiect de sistematizare a zonei, aflat in faza de finalizare 
si care prevede utilarea zonei cu retele de apa, de iluminat, canalizare, module de locuit, precum si 
programe destinate grupurilor defavorizate – someri, copii strazii, oameni fara adapost etc. 
2. Reconfortizarea blocurilor 24 – 26 din cartierul Rovinari. 
3. Constructia de locuinte prin fonduri MLPAT. Sunt in curs de executie 2 blocuri (de 28 de 

apartamente) sociale, situate pe Bulevardul Pandurilor, care au fost incepute in anul 2000. Primaria 
Municipiului Tirgu-Mures a alocat, pâna in prezent, 1,5 miliarde lei pentru fiecare obiectiv in parte. 
Valoarea lucrarilor efectuate este de 1,46 miliarde lei, iar pentru finalizarea acestora sunt necesare 
18,528 miliarde. In vederea finalizarii acestora, solicitam MLPAT-ului continuarea finantarii partiale a 
obiectivelor mentionate si in anul 2001. 
Consiliul Local Municipal a aprobat prin Hotarârea nr. 223 din 25.11.1999 modul de concesionare a 

2.940 mp pentru 62 de loturi pentru constructii de locuinte individuale. Pâna in prezent, s-a semnat o 
conventie intre ANL si Consiliul Local Municipal pentru realizarea proiectului propus. 
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Finalizarea unui bloc pe str. Negoiului cu 4 etaje si 2 scari, realizat in colaborare cu SC Locativ SA, in 
care, pâna in prezent, Primaria Municipiului Tirgu-Mures a investit 11,6 miliarde lei. 

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. 
 
1.5 Emisiuni anterioare de valori mobiliare 
Municipiul Tirgu Mures nu a emis in trecut valori mobiliare. 
Proiectul de Investitii 

Municipiul Târgu Mureş are în vedere refacerea si modernizarea străzii Gheorghe Doja - tronsonul 
cuprins între strada Budiului şi strada Recoltei. Proiectul a fost aprobat de Comisia de Urbanism. 
Proiectul are studiul de fezabilitate care conţine memoriu tehnic şi devizul general. 

NECESITATATEA ŞI OPORTUNITATEA INVESTIŢIEI  

Studiul de fezabilitate (ANEXA 2) 

Strada Gheorghe Doja este una dintre arterele principale de penetrare ale municipiului Târgu Mureş. 
Strada preia fluxurile majore ale oraşului în zona de sud-vest şi asigură circulaţia generală înntre zonele 
funcţionale (zonă industrială, aeroport, gară C.F., autogară) şi zonele de locuit pe direcţia principală de 
legătură cu drumul naţional DN 15 (Cluj-Napoca – Sighişoara) care traversează oraşul cu traficul de 
tranzit. 

Traficul rutier în această zonă a avut un ritm de creştere foarte mare suprasolicitînd sistemul rutier 
actual care nu are capacitatea portantă de a prelua solicitările transmise. Pe lângă această 
suprasolicitare, degradarea acestei artere de circulaţie a fost favorizată şi de săpăturile la lucrările 
edilitare executate necorespunzător. 

Prin deteriorarea rapidă a sistemului rutier şi a îmbrăcăminţii din pavaj de calupuri starea tehnică a 
străzii Gheorghe Doja are efecte negative accentuate asupra desfăşurării  în siguranţă a circulaţiei. 

Capacitatea de circulaţie a străzii este afectată şi de următorii factori: 

• Lăţimea părţii carosabile de 2 x 9 m favorizează parcarea longitudinală neregulamentară a 
autovehiculelor, micşorând laţimea părţii carosabile şi provocând, astfel, perturbaţii în desfăşurarea 
circulaţiei pe două benzi; 

• Inexistenţa intersecţiilor amenajate pentru virajul la stânga; 

• Inexistenţa staţiilor de autobuze amenajate. 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI 

Suprafaţa şi situaţia juridică a terenului ce urmează a fi ocupat de obiectivul de investiţii: 

 Suprafaţa 96,000 mp; 

 Teren neproductiv ce aparţine domeniului public, fiind în administrarea Primăriei Municipiului Târgu 
Mureş. 

Caracteristicile geo+fizice ale terenului de amplasament: 

 Zona seismică de calcul E (Ks = 0,12); 

 Perioada de colţ Tc=0,7 sec; 
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 Natura terenului de fundare: roci argiloase, pietriş cu bolovăniş. 

Proiectul are în vedere realizarea unei intersecţii tip giratoriu la intersecţia cu străzile Reşiţei şi Arcanului 
asigurând posibilitatea virajului la stînga cat şi o eventuală întoarcere la mijlocul traseului. 

Se mai are în vedere amenajarea intersecţiei cu străzile Bega şi Rampei asigurând posibilitatea virării la 
stânga (conform planurilor de situaţie). 

Partea carosabilă va avea o laţime de 14,0 m cu două benzi de circulaţie pe un sens 2 X 3,5 m lăţime, 
va fi menţinută zona verde de la mijloc de 1,5 m, iar trotuarele vor fi pe ambele părţi şi vor avea o 
lăţime variabilă. 

Sistemul rutier adoptat va fi un sistem rutier nerigid alcătuit din: 

 Strat drenat din balast     10 cm grosime 

 Fundaţie din balast stabilizat cu ciment   30 cm grosime 

 Mixtură asfaltică       7 cm grosime 

 Binder cu criblură       5 cm grosime 

 Îmbrăcăminte de beton asfaltic     4 cm grosime. 

  Total  56 cm grosime 

STADIUL ACTUAL AL LUCRĂRILOR 

Eşalonarea investiţiei se poate face în funcţie de bugetul aprobat anual . 

Durata de realizare a investiţiei este de 16 luni. 

VALOAREA ŞI FINANŢAREA PROIECTULUI DE INVESTIŢII 

Valoarea totală a obiectivului de investiţii, cu detalierea pe structura devizului general, conform 
prevederilor legale este de 87,241,613 mii lei, din care construcţii montaj 80,461,632 mii lei. 

Finanţarea iniţială a investiţiei a fost stabilită la 50% din fondurile bugetului local şi 50% din fondul 
special al drumurilor publice. In anul 2002 Municipalitatea a primit din partea Fondului special al 
drumurilor publice suma de 10.000.000.000 lei. Pentru acoperirea intregii valoari a investitiei se vor 
folosi resusele atrase prin emisiune de obligatiuni si resurse locale. 

Avizele necesare realizarii obiectivului de investiţii sunt eliberate de organele şi organizatiile competente. 
Avizele existente sunt prezentate în anexa. In momentul incasarii fondurilor care se sconteaza a fi 
obtinute de Emitent prin prezenta emisiune, avizele vor fi reactualizate sau obtinute, dupa caz. 
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2. Date financiare 

2.1 Aspecte legale 
Principalele reglementari in domeniul activitatii financiare a autoritatilor publice locale sunt legea 
nr.189/1998 a finantelor publice locale si modificarile ulterioare. Anumite articole ale vechii legi a 
finantelor locale, legea nr.27/1994, au ramas in vigoare.  
La inceputul fiecarui exercitiu fiscal consiliile locale aproba bugetul local intr-un format standardizat la 
nivel national care pe langa valorile anuale mai contine si o defalcare pe trimestre. Acest buget este 
rectificat in cursul anului pentru a fi pus de acord cu noile proiecte, cu veniturile efectiv incasate si 
cheltuielile facute.  
Pe parcursul anului se urmareste continuu starea financiara a autoritatii locale prin intocmirea conturilor 
de executie bugetara, iar la finalul exercitiului fiscal se intocmeste contul de executie bugetara anuala. 
Un alt raport intocmit la final de exercitiu financiar este bilantul. Aceste doua raportari sunt incluse in 
Darea de Seama prezentata de autoritatea locala. Anual se intocmeste si bilantul contabil. 
In baza OG 119/1999 si a Normelor Metodologice generale pentru organizarea si functionarea auditului 
intern aprobate prin OMF 332/2000, auditorul intern din cadrul primariei, ec. Alexandru Ignat, a 
certificat bilanturile contabile si conturile de executie bugetara anuale ale Primariei Tirgu Mures pentru 
anul 2001 si la 28.06.2002. 
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2.2 Contul de executie bugetara 

 

 
Datorita reformei legislatiei referitoare la finantele publice locale din anul 1998, sunt relevante raportarile financiare din 1999, 2000, 2001 si 
20.06.2002. Aceste raportari financiare, asa cum sunt ele organizate conform Legii 189/1998 si modificarile ulterioare, sunt prezentate in continuare. 

Contul de executie bugetara: (ANEXA 3) 

 
(mii lei)  31-Dec-99 31-Dec-99 30-Dec-00 30-Dec-00 30-Dec-01 30-Dec-01 28-Iun-02 28-Iun-02 

DENUMIREA INDICATORILOR COD Prevederi 
anuale Realizari Prevederi 

anuale Realizari Prevederi 
anuale Realizari Prevederi 

anuale Realizari 

VENITURI – TOTAL 
 0001 212.992.000 193.548.188 277.053.000 244.698.508 600.954.000 551.265.544 826.824.132 379.549.302

VENITURI PROPRII - TOTAL (fara cotele 
defalcate din imp pe salarii. cont 3202. 340201) 4802 128.848.000 109.749.051 140.932.000 113.122.055 175.950.000 131.677.535 254.865.000 86.907.361

I. VENITURI CURENTE 
 0002 100.138.000 92.723.698 117.332.000 95.964.613 147.700.000 121.313.058 198.135.000 84.140.825

A. VENITURI FISCALE 
 0003 86.040.000 81.453.761 98.330.000 81.710.147 137.000.000 113.282.420 166.600.000 76.949.346

A1. IMPOZITE DIRECTE 
 0004 84.500.000 80.526.241 95.130.000 79.464.025 132.700.000 110.719.431 162.300.000 75.539.733

IMPOZITUL PE PROFIT  
 0102 14.000.000 13.154.271 10.000.000 7.260.015 6.000.000 4.261.762 6.000.000 1.897.548

IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULATIE 
 0302 49.200.000 47.786.584 48.640.000 41.484.051 68.900.000 57.967.053 89.600.000 39.245.291

 Impozitul pe veniturile liber-profesionistilor. 
meseriasilor si ale altor persoane fizice 
independente si asociatiilor familiale  

030201 3.000.000 2.921.024 1.250.000 1.253.570 350.000 289.633 0 76.505

 Impozitul pe cladiri si terenuri de la per.fiz. 030202 21.570.000 19.331.993 33.640.000 27.459.179 49.000.000 40.972.657 62.950.000 26.819.550
 Taxe asupra mijloacelor de transport detinute 

de persoane fizice 
030203 1.600.000 1.502.623 3.200.000 3.314.323 8.800.000 6.826.862 12.900.000 5.021.478
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 Impozit pe venituri din închirieri. subînchirieri. 
locatii de gestiune si arendari. Taxe de timbru 
asupra succesiunilor si alte taxe de timbru 

030204 2.000.000 2.262.553 250.000 581.288 140.000 67.521 0 24.238

 Impozitul pe veniturile obtinute din drepturi de 
autor si cele cuvenite inventatorilor si 
inovatorilor 

030205 30.000 7.594 0 803 0 0 0 0

 Impozit pe venit din dobanzi 030206 0 0 0 0 0 0 0 0
 Impozitul pe veniturile obtinute din premii si 

alte câstiguri în bani sau în natura 
030207 1.000.000 362.420 0 0 0 0 0 0

 Impozitul pe veniturile persoanelor fizice 
nesalariate 030208 17.000.000 17.366.334 2.500.000 2.514.227 10.000 238 

 Impozitul pe terenuri de la persoane fizice 030209 0 1.241.906 3.800.000 2.533.291 5.000.000 4.162.023 6.550.000 3.049.351
 Alte impozite si taxe de la populatie 030230 3.000.000 2.790.136 4.000.000 3.827.370 5.600.000 5.648.119 7.200.000 4.254.169

TAXA PENTRU FOLOSIREA TERENURILOR 
PROPRIETATE DE STAT 0402 700.000 355.097 800.000 479.926 800.000 767.271 900.000 342.967

IMPOZITUL PE CLaDIRI. TERENURI DE LA 
PERSOANE JURIDICE 0502 15.300.000 15.299.033 27.950.000 23.505.331 37.300.000 32.627.231 41.500.000 24.410.507

 Impozitul pe cladiri de la persoane juridice 050201 13.029.000 13.028.905 23.250.000 18.692.544 29.300.000 26.166.481 31.100.000 20.017.591
 Impozitul pe terenuri de la persoane juridice 050202 2.271.000 2.270.128 4.700.000 4.812.787 8.000.000 6.460.750 10.400.000 4.392.916
Taxe mijloace de transport detinute de persoane 

juridice 0602 3.600.000 2.656.875 0 0 0 0 

IMPOZITUL PE VENITUL AGRICOL 
 0702 0 0 0 0 0 0 

ALTE IMPOZITE DIRECTE 
 0802 1.700.000 1.274.381 7.740.000 6.734.702 19.700.000 15.096.114 24.300.000 9.643.420

 Taxa asupra mijloacelor de transport detinute 
de persoane juridice 

080205 0 0 5.540.000 4.637.891 12.700.000 9.286.731 15.950.000 6.667.785

 Impozitul pe venitul agricol 080206 0 0 0 2.258 0 0 0 0
 Alte incasari din impozite directe 080230 1.700.000 1.274.381 2.200.000 2.094.553 7.000.000 5.809.383 8.530.000 2.975.635

A2. IMPOZITE INDIRECTE 
 1300 1.540.000 927.520 3.200.000 2.246.122 4.300.000 2.562.989 4.300.000 1.409.613

IMPOZITUL PE SPECTACOLE 1502 140.000 123.446 200.000 151.320 300.000 220.601 300.000 152.744
ALTE IMPOZITE INDIRECTE 1702 1.400.000 804.074 3.000.000 2.094.802 4.000.000 2.342.388 4.000.000 1.256.869

 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si 
autorizatii de functionare 

170203 0 0 0 0 0 0 500.000 0

 Taxe de timbru pentru contestatii si plangeri 
asupra sumelor constatate si aplicate prin acte 
de control sau de impunere 

170211 0 0 0 113 
0 0 

0 0

 Taxe extrajudiciare de timbru 170213 0 790.931 3.000.000 2.094.689 4.000.000 2.342.388 3.500.000 1.256.869
 Alte încasari din impozite indirecte 170230 1.400.000 13.143 0 0 0 0 0 0

B. VENITURI NEFISCALE 2000 14.098.000 11.269.937 19.002.000 14.254.466 10.700.000 8.030.638 31.535.000 7.191.479
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VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL 

REGIILOR AUTONOME 2002 7.988.000 7.988.109 6.500.000 6.472.017 1.000.000 903.301 1.000.000 703.427

VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE 
PUBLICE 2102 1.600.000 1.223.174 4.500.000 3.512.991 3.000.000 1.473.972 6.100.000 2.922.628

 Taxe ptr. examinarea conducat. de autoveh.. 
eliberarea permiselor de cond. si alte venituri 
privind circulatia pe drumurile publice 

210206 800.000 800.176 2.000.000 1.136.767 2.500.000 2.590.287 

 Venituri din încasarea contravalorii lucrarilor 
de combatere a daunatorilor si bolilor în 
sectorul vegetal.de la centrele locale pt.protectia 
plantelor 

210207 0 0 0 0 0 0 0 0

 Veniturile punctelor de însamântari artificiale 210208 0 0 0 0 0 0 0 0
 Veniturile circumscriptiilor sanitar- veterinare 210209 0 11.537 0 0 0 0 0 0
 Contributia lunara a parintilor sau sustinatorilor 

legali pentru intretinerea copiilor in crese 
210211 0 0 0 0 0 365.752 50.000 323.607

 Varsaminte din disponibilitatile 
instituiilorpublice si activitatilor autofinantate  

210212 0 0 0 0 0 0 2.000.000 0

 Contributii datorate de persoanele beneficiare 
ale seviciilor cantinelor de ajutor social  

210214 0 0 0 0 0 0 50.000 0

 Alte venituri de la institutiile publice 210230 800.000 411.461 2.500.000 2.376.224 500.000 -1.482.067 1.000.000 255.081
DIVERSE VENITURI 

 2202 4.510.000 2.058.654 8.002.000 4.269.458 6.700.000 5.653.365 24.435.000 3.565.424

 Venituri din recuperarea cheltuielilor de 
judecata. imputatii si despagubiri 

220202 200.000 112.800 200.000 146.125 500.000 522.615 500.000 222.369

 Venituri din amenzile si sanctiunile aplicate 
potrivit dispozitiilor legale  

220203 1.000.000 243.337 2.000.000 693.317 800.000 672.532 1.500.000 299.539

 Restituiri de fonduri din finantarea bugetara 
locala a anilor precedenti 

220205 1.000.000 636.169 2.000.000 1.589.566 1.000.000 954.015 1.500.000 114.724

 Venituri din concesiuni si inchirieri 220207 310.000 312.362 1.300.000 405.818 1.500.000 840.337 5.500.000 1.459.616
 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu 

intarziere a declaratiei de impozite si taxe 
220208 0 0 0 0 0 463.355 0 357.108

 Încasari din valorificarea bunurilor confiscate. 
potrivit legii 

220212 0 0 0 0 0 2.499 0 0

 Venituri realizate din administrarea sau 
valorificarea bunurilor fostelor C.A.P. 

220217 0 0 0 0 0 0 0 0

 Încasari din alte surse 220230 2.000.000 753.986 2.502.000 1.434.632 2.900.000 2.198.012 9.435.000 1.112.068
II. VENITURI DIN CAPITAL 
 3000 4.210.000 3.325.290 1.200.000 1.022.269 4.000.000 3.104.197 2.700.000 1.076.748

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR 
BUNURI ALE STATULUI 3002 4.210.000 3.325.290 1.200.000 1.022.269 4.000.000 3.104.197 2.700.000 1.076.748
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 Venituri din valorificarea unor bunuri ale 
institutiilor publice 

300201 0 0 0 0 0 0 200.000 1.600

 Venituri din vânzarea locuintelor construite din 
fondurile statului 

300203 710.000 657.714 700.000 698.072 500.000 508.079 500.000 347.521

 Venituri din privatizare 300204 3.500.000 2.667.576 500.000 324.197 3.500.000 2.596.118 2.000.000 727.627
III. VENITURI CU DESTINATIE SPECIALA 
 3100 24.500.000 13.700.064 22.400.000 16.135.173 24.250.000 7.260.280 54.030.000 1.689.788

VENITURI CU DESTINATIE SPECIALA 
 3102 24.500.000 13.700.064 22.400.000 16.135.173 24.250.000 7.260.280 54.030.000 1.689.788

 Taxe speciale 310201 0 0 6.050.000 0 8.450.000 0 13.300.000 406
 Venituri din vânzarea unor bunuri apartinând 

domeniului privat 
310202 17.500.000 9.647.375 7.500.000 8.327.498 5.500.000 2.113.165 14.000.000 1.140.912

 Venituri din fondul pentru drumurile publice 310203 0 0 350.000 261.952 0 0 15.000.000 0
 Venituri din fondul de interventie 310204 0 0 0 502.000 0 0 230.000 0
 Venituri din fondul pentru locuinte 310205 5.500.000 3.659.178 7.000.000 6.782.797 2.500.000 2.545.311 0 261.573
 Venituri din amortizarea mijloacelor fixe 310206 0 0 0 0 0 0 0 0
 Venituri din fondul aviatiei civile 310207 0 0 0 0 0 0 0 0
 Donatii si sponsorizari 310208 1.500.000 393.511 1.000.000 260.926 3.000.000 2.451.804 4.000.000 137.330
 Sume acordate de persoane juridice si fizice în 

vederea participarii la finantarea unor actiuni de 
interes public 

310209 0 0 500.000 0 4.800.000 150.000 6.000.000 149.567

 Venituri pt. finantarea Programului de pietruire 
a drumurilor comunale si alimentarea cu apa a 
satelor 

310210 0 0 0 0 0 0 0 0

 Venituri pt. finantarea actiunilor privind 
reducerea riscului seismic al constructiilor 
existente cu destinatie de locuinta 

310211 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0

 Venituri din inchirierea. vanzarea si 
concesionarea unor bunuri aflate in 
administrarea spitalelor publice 

310212 0 0 0 0 0 0 0 0

VENITURI DIN ALTE SURSE – TOTAL 
  84.144.000 83.799.136 136.121.000 131.576.453 425.004.000 419.588.009 551.959.132 292.641.941

IV. PRELEVARI DIN BUGETUL DE STAT 
 3200 77.000.000 67.282.404 128.321.000 123.321.647 411.027.499 408.638.427 550.405.762 291.088.571

COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE 
SALARII 3202 77.000.000 66.462.504 0 8.609.695 0 36.556 0 10234

COTE DEFALCATE DIN TVA PT. 
BUGETELE LOCALE 3302 0 819.900 0 0 193.927.686 209.377.860 267.270.220 183.866.000

COTE SI SUME DEFALCATE DIN 
IMPOZITUL PE VENIT. din care: 3402 0 0 128.321.000 114.711.952 217.099.813 199.224.011 283.135.542 107.212.337

 Cote defalcate din impozitul pe venit 340201 0 0 117.850.250 107.311.194 211.508.234 191.487.232 259.000.017 89.101.779
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 Sume defalcate din impozitul pe venitul global 
pt. echilibrarea bugetelor locale 

340202 0 0 0 0 0 145.200 1.178.609 1.178.609

 Sume defalcate din impozitul pe venit 
pt.subventionarea energiei termice livrate 
populatiei 

340203 0 0 10.320.750 7.250.758 5.591.579 7.591.579 20.703.828 14.678.861

 Sume alocate de consiliul judetean pt. 
echilibrarea bugetelor locale  

340204 0 0 150.000 150.000 0 0 2.253.088 2.253.088

VI. SUBVENTII 
 3700 7.144.000 16.516.732 7.800.000 8.254.806 13.976.501 10.949.582 1.553.370 1.553.370

SUBVENTII PRIMITE DIN BUGETUL DE 
STAT 3702 7.144.000 16.516.732 2.200.000 1.998.537 13.976.501 10.949.582 1.553.370 1.553.370

 Subventii primite de bugetele locale pt. 
investitii finantate partial din împrumuturi 
externe 

370203 7.144.000 6.194.388 2.000.000 1.998.537 1.864.000 261.034 1.553.370 1.553.370

 Subventii cuvenite in conditiile art. 45/140/99 370205 0 10.322.344 0 0 0 0 0 0
 Subventii primite de bugetele locale pentru 

sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 
cu handicap 

370207 0 0 0 0 12.112.501 10.688.548 0 0

 Subventii primite de bugetele locale ptr. 
Sustinerea sistemului de protectie a copilului 

370209 0 0 0 0 0 0 0 0

 Subventii primite de la bugetele locale pt. 
finantarea elaborarii si/sau actualizarea 
planurilor urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de urbanism 

370211 0 0 200.000 0 0 0 0 0

SUBVENTII PRIMITE DE LA ALTE BUGETE 
 3902 0 0 5.600.000 6.256.269 0 0 0 0

 Subventii din bugetul Fondului special de 
solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap 
catre bugetele locale pt. sustinerea sistemului de 
protectie a drepturilor copilului 

390202 0 0 0 0 0 0 0 0

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

390203 0 0 5.600.000 6.256.269 0 0 0 0

 Subventii primite de la alte bugete locale pt. 
Sustinerea sistemului de protectie a drepturilor 
copilului 

390204 0 0 0 0 0 0 0 0

 Subventii primite de la Ministerul Industriei pt. 
retehnologizare statii pompare 

390205 0 0 0 0 0 0 0 0

VII. INCASARI DIN RAMBURSAREA 
IMPRUMUTURILOR ACORDATE 4200 0 0 0 0 0 0 0 0
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INCASARI DIN RAMBURSAREA 
IMPRUMUTURILOR ACORDATE 4202 0 0 0 0 0 0 0 0

 Incasari din rambursarea imprumuturilor 
temporare pt. infiintarea unor institutii si 
servicii publice de interes local sau a unor 
activitati finantate integral din venituri 
extrabugetare 

420213 0 0 0 0 0 0 0 0

 Incasari din rambursarea microcreditelor 
acordate de agentiile guvernamentale si 
administrate prin agentii de credit 

420217 0 0 0 0 0 0 0 0

VIII. IMPRUMUTURI 
 4400 0 0 0 0 0 0 20.000.000 0

IMPRUMUTURI PENTRU INVESTITII 
 4402 0 0 0 0 0 0 20.000.000 0

 Împrumuturi interne pentru investitii 440201 0 0 0 0 0 0 20.000.000 0
 Împrumuturi externe pentru investitii 440202 0 0 0 0 0 0 0 0

ÎMPRUMUTURI TEMPORARE 
 4502 0 0 0 0 0 0 0 0

 Împrumuturi temporare din trezoreria statului 450202 0 0 0 0 0 0 0 0
ÎMPRUMUTURI DIN FONDUL DE RULMENT

 4602 0 0 0 0 0 0 0 0

           
CHELTUIELI – TOTAL 
 5002 212.492.000 193.523.518 277.053.000 244.272.510 600.954.000 538.082.040 826.824.132 347.598.004

SERVICIIPUBLICE 
GENERALE 
I.  5100 

18.380.000 16.744.603 25.285.000 23.497.393 36.100.000 33.107.246 45.706.000 16.906.004

AUTORITATI PUBLICE 5102 18.380.000 16.744.603 25.285.000 23.497.393 36.100.000 33.107.246 45.706.000 16.906.004
 CHELTUIELI AUTORITATI EXECUTIVE 510205 18.380.000 16.744.603 25.285.000 23.497.393 36.100.000 33.107.246 27.530.750 16.906.004

II. CHELTUIELI SOCIAL – CULTURALE 
 5700 38.700.000 37.822.908 47.940.000 43.861.205 273.323.000 268.285.705 361.974.674 193.967.035

 INVATAMANT 5702 29.800.000 29.705.133 38.000.000 34.914.578 257.830.000 255.190.251 310.273.065 173.411.755
 Invatamant prescolar 570202 5.381.500 5.381.323 6.000.000 5.393.221 39.800.000 39.772.821 46.971.000 23.452.787
 Invatamant primar si gimnazial 570203 8.148.500 8.148.378 11.000.000 9.874.490 86.000.000 85.863.924 100.470.065 57.055.644
 Invatamant liceal 570204 11.600.600 11.506.224 15.000.000 14.231.852 107.530.000 106.005.598 128.387.000 85.735.783
 Invatamant profesional 570205 4.093.500 4.093.337 5.500.000 5.116.215 23.000.000 22.460.360 28.183.000 12.129.340
 Invatamant postliceal 570206 575.900 575.871 500.000 298.800 1.500.000 1.087.548 6.262.000 58.201
 Internate. camine si cantine pentru elevi 570214 0 0 0 0 0 0 0 0

SANATATE 5802 5.000.000 4.729.761 5.700.000 5.400.000 8.877.000 7.787.647 10.219.000 4.359.020
 Crese 580205 2.300.000 2.160.624 3.000.000 2.900.000 3.877.000 0 4.419.000 1.859.019
 Alte institutii si actiuni sanitare  580250 2.700.000 2.569.137 2.700.000 2.500.000 5.000.000 0 5.800.000 2.500.000
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CULTURA. RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND 
ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET 5902 3.900.000 3.388.014 4.240.000 3.546.627 6.616.000 5.307.807 15.940.000 2.961.076

 Biblioteci publice comunale. orasenesti. 
municipale si judetene 590203 

0 0 0 0 0 0 0 0

 Muzee 590204 0 0 0 0 0 0 0 0
 Teatre si institutii profesioniste de spectacole si 

concert 590205 
0 0 335.000 273.000 0 0 5.000.000 16.000

 Scoli populare de arta 590206 300.000 291.365 200.000 99.662 100.000 25.000 0 0
 Case de cultura 590207 400.000 375.375 235.000 121.736 200.000 152.299 50.000 4.800
 Camine culturale 590208 0 0 0 0 0 0 0 0
 Centre de conservare si de valorificare a 

traditiei si creatiei populare 590210 
0 0 0 0 0 0 0 0

 Culte religioase 590215 1.200.000 1.005.535 500.000 417.067 1.201.000 1.037.363 1.500.000 202.538
 Activitatea sportiva 590220 0 0 1.300.000 1.055.119 1.000.000 833.500 450.000 402.250
 Activitatea de tineret 590221 0 0 490.000 461.953 500.000 209.674 300.000 258.490
 Alte institutii si actiuni de culura. religie si 

activ. sport. si de tineret 590250 
2.000.000 1.715.739 1.180.000 1.118.090 3.615.000 3.049.971 2.100.000 2.076.998

III. ASISTENTA SOCIALA. ALOCATII. 
PENSII. AJUTOARE SI INDEMNIZATII 6002 5.680.000 4.687.834 16.900.000 14.663.041 22.496.000 21.414.526 25.542.609 13.235.184

 Centre de ingrijire si asistenta 600202 0 0 3.625.000 3.604.416 6.350.000 5.473.966 6.600.000 2.741.235
 Centre-pilot de recuperare si reabilitare 

pt.minori handicap 600203 
0 0 0 0 0 0 0 0

 Centre recuperare si reabilitare pt.minori 
handicap 600204 

0 0 0 0 0 0 0 0

 Centre de integrare prin terapie ocupationala 600205 2.700.000 2.468.551 0 0 0 0 0 0
 Centre de recuperare si reabilitare 

neuropsihiatrica 600206 
0 0 0 0 0 0 0 0

CANTINE DE AJUTOR SOCIAL  600207 300.000 155.085 300.000 187.020 500.000 456.702 500.000 202.076
 Ajutor social 600209 1.680.000 1.452.720 1.600.000 1.323.663 0 0 2.200.000 2.132.262
 Sustinerea sistemului de protectie a drepturilor 

copilului 600213 
0 0 0 0 1.246.000 1.200.746 0 0

 Indemnizatii de nastere 600216 300.000 154.450 175.000 146.606 200.000 184.041 0 0
 Serviciul public specializat pentru protectia 

copilului 600241 
0 0 0 0 0 0 0 0

 Camine de pensinari 600242 0 0 1.800.000 854.808 0 0 0 0
 Drepturile asistentului personal pt. Copii si 

adulti cu handicap grav 600247 
0 0 6.600.000 6.036.714 12.100.000 12.026.830 11.178.000 6.429.018

 Alte actiuni privind asistenta sociala. alocatii. 
pensii. ajutoare si indemnizatii 600250 

700.000 457.028 2.800.000 2.509.814 2.100.000 2.072.241 5.064.609 1.730.593

IV. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA. 
LOCUINTE. MEDIU SI APE 6300 134.191.000 120.221.724 136.914.000 120.069.070 204.296.000 191.114.029 274.039.370 118.412.760
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SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA SI 
LOCUINTE 6302 134.191.000 120.221.724 136.914.000 120.069.070 204.296.000 191.114.029 274.039.370 118.412.760

 Intretinerea si repararea strazilor 630202 13.278.000 12.442.237 21.000.000 19.570.742 58.650.000 57.992.039 90.180.000 34.325.344
 Iluminat 630203 3.530.000 3.119.312 4.000.000 3.787.351 7.800.000 7.419.149 9.500.000 5.257.589
 Salubritate 630204 11.500.000 10.692.028 11.000.000 7.638.613 10.400.000 10.372.786 16.657.000 4.212.212
 Intretinere gradini publice. parcuri. zone verzi si 

de agrement 630205 
11.050.000 9.358.233 5.500.000 5.275.620 16.000.000 15.941.960 14.482.000 7.127.794

 Locuinte 630208 2.600.000 1.432.365 5.000.000 3.281.725 9.600.000 7.035.755 16.500.000 925.543
 Alimentari cu apa. statii de epurare ptr. ape 

uzate. colectoare. statii de pompare 630209 
14.800.857 14.339.414 5.350.000 3.576.155 638.000 637.523 0 0

 Retele. centrale si puncte termice 630210 35.874.000 30.636.727 13.750.758 12.994.458 38.422.000 29.096.225 73.104.000 36.305.208
 Canalizare 630211 0 0 0 0 0 0 0 0
 Amenajari hidrotehnice de interes local. in 

intravilan 630212 
0 0 0 0 0 0 0 0

 Introducere de gaze naturale in localitati 630213 0 0 0 0 0 0 0 0
 Electrificari rurale 630214 0 0 0 0 0 0 0 0
Alte actiuni privind dezvoltarea publica si locuinte 630250 41.558.143 38.201.408 71.313.242 63.944.406 62.786.000 62.618.592 53.616.370 30.259.070

V. ACTIUNI ECONOMICE 
 6700 9.920.000 9.185.272 27.690.000 23.302.066 34.855.000 18.121.589 61.800.000 14.863.679

AGRICULTURA SI SILVICUTURA 
 6702 300.000 272.141 100.000 93.065 0 0 0 0

 Consultanta agricola  0 0 0 0 0 0 0 0
 Combaterea daunatorilor si bolilor in sectorul 

vegetal - centre locale pentru protectia plantelor 670204 
0 0 0 0 0 0 0 0

 Puncte de insamantari artificiale 670205 0 0 0 0 0 0 0 0
 Circumscriptii sanitar-veterinare (exclusiv 

epizootii) 670212 
300.000 272.141 100.000 93.065 0 0 0 0

 TRANSPORTURI SI COMUNICATII 
 6802 8.680.000 8.539.818 27.590.000 23.209.001 32.855.000 17.894.688 58.300.000 13.363.679

 Aviatie civila 680202 1.300.000 1.300.000 1.500.000 800.000 1.000.000 0 0 0
 Drumuri si poduri 680205 0 0 6.290.000 5.090.000 15.855.000 6.715.881 45.000.000 5.143.116
 Transport in comun 680207 7.080.000 6.995.818 16.800.000 15.778.769 14.000.000 9.684.784 11.300.000 8.003.748
 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor si 

comunicatiilor 680250 
300.000 244.000 3.000.000 1.540.232 2.000.000 1.494.023 2.000.000 216.815

ALTE ACTIUNI ECONOMICE 
 6902 940.000 373.313 0 0 2.000.000 226.901 3.500.000 1.500.000

 Prevenirea si combaterea inundatiilor si gheturi 690203 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sustinerea programelor de dezvoltare regionala 690219 0 0 0 0 2.000.000 226.901 2.000.000 0
 Alte cheltuieli pentru actiuni economice 690250 940.000 373.313 0 0 0 0 1.500.000 1.500.000

VI. ALTE ACTIUNI 
 7200 510.000 502.338 4.850.000 2.517.830 645.000 619.870 4.653.088 2.771.447
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ALTE ACTIUNI 
 7202 510.000 502.338 4.850.000 2.517.830 645.000 619.870 4.653.088 2.771.447

 Comandamente militare 720202 0 0 0 0 0 0 0 0
 Protectie civila - total. din care: 720207 510.000 502.338 330.000 218.915 269.800 244.888 300.000 76.908
 Fondul pt. Dezvoltare Regionala 720222 0 0 170.0000 0 230.0000 229.7820 
 Alte cheltuieli -  720250 0 0 4.350.000 2.298.915 145.200 145.200 4.353.088 2.694.5390

VII. FONDURI DE GARANTARE SI 
REDISTRIBUIRE 7600 1.100.000 500.000 2.300.000 600.000 2.000.000 1.300.000 2.000.000 0

FOND PT. GARANTAREA 
IMPRUMUTURILOR EXTERNE. 

DOBANZILOR SI COMISIOANELOR 
AFERENTE 7602 

1.100.000 500.000 2.300.000 600.000 2.000.000 1.300.000 2.000.000 0

VIII. TRANSFERURI 
 8400 0 0 0 0 0 0 0 0

TRANSFERURI CATRE ALTE BUGETE 
 8402 0 0 0 0 0 0 0 0

 Transferuri din bugetele locale catre bugetul 
fondului de asigurari sociale de sanatate  840201 

0 0 0 0 0 0 0 0

 Transferuri din bugetul comunei. orasului. 
municipiului sau sectorului Bucuresti catre 
consiliul judetean pt. sustinerea sistemului de 
protectie a copilului 840204 

0 0 0 0 0 0 0 0

IX. IMPRUMUTURI ACORDATE 
 8600 0 0 0 0 0 0 0 0

IMPRUMUTURI 
 8602 0 0 0 0 0 0 0 0

 Imprumuturi temporare pentru infiintarea unor 
institutii si servicii publice de interes local sau a 
unor activitati finantate integral din venituri 
extrabugetare 860209 

0 0 0   0 0 0 0

 Imprumuturi acordate de agentii 
guvernamentale si administrate prin agentii de 
credit 860213 

0 0 0   0 0 0 0

X. PLATI DE DOBANZI SI ALTE 
CHELTUIELI 8800 0 0 0 0 100.000 0 0 0

 DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE 
LOCALE SI ALTE CHELTUIELI 8802 0 0 0 0 100.000 0 500.000 0

 Dobanzi aferente datoriei publice locale interne 880201 0 0 0   0 0 0 0
 Dobanzi aferente datoriei publice locale externe 880202 0 0 0   0 0 0 0
 Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea 

titlurilor de valoare. in conditiile legii 880203 
0 0 0   100.000 0 500.000 0
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 Diferente de curs aferente datoriei publice 
locale externe 880204 

0 0 0   0 0 0 0

PLATI DE DOBANZI 
 8902 0 0 0 0 0 0 0 0

 Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de 
tezaur 890201 

0 0 0 0 0 0 0 0

XI. RAMBURSARI DE IMPRUMUTURI 
 9000 484.000 484.000 100.000 0 0 0 0 0

RAMBURSARI IMPRUMUTURI ACORDATE 
 9002 484.000 484.000 100.000 0 0 0 0 0

 Rambursare imprumuturi acordate din fondul 
de tezaur 900201 

484.000 484.000 100.000 0 0 0 0 0

 Rambursare imprumuturi acordate din 
trezoreria statului 900202 

0 0 0 0 0 0 0 0

 Rambursarea imprumuturilor interne pentru 
investitii  900203 

0 0 0 0 0 0 0 0

 Rambursarea imprumuturilor externe pentru 
investitii  900204 

0 0 0 0 0 0 0 0

 Rambursari credite. plati de dobanzi 900284 0 0 0 0 0 0 0 0
 XII. FONDURI DE REZERVA  
 9500 27.000 0 174.000 0 2.889.000 0 22.121.000 0

 FONDURI DE REZERVA  
 9502 27.000 0 174.000 0 2.889.000 0 22.121.000 0

 Fond de rezerva bugetara la dispozitia 
consiliilor locale si judetene 950205 

27.000 0 174.000 0 2.889.000 0 22.121.000 0

XIII. CHELTUIELI CU DESTINATIE 
SPECIALA 9600 3.500.000 3.374.839 14.900.000 15.761.905 24.250.000 4.119.075 54.030.000 677.079

CHELTUIELI CU DESTINATIE SPECIALA 
 9602 3.500.000 3.374.839 14.900.000 15.761.905 24.250.000 4.119.075 54.030.000 677.079

 Servicii publice finantate din taxe speciale 960201 0 0 6.050.000 0 8.450.000 0 13.300.000 0
 Cheltuieli din fondul pentru drumurile publice 960202 0 0 350.000 261.952 0 0 10.000.000 0
 Cheltuieli din fondul de interventie 960203 0 0 0 502.000 0 0 230.000 0
 Cheltuieli din fondul pentru locuinte 960204 3.000.000 2.991.412 7.000.000 6.468.460 2.500.000 2.006.133 0 0
 Cheltuieli din amortizarea mijloacelor fixe 960205 0 0 0 0 0 0 0 0
 Cheltuieli din fondul aviatiei civile 960206 0 0 0 0 0 0 0 0
 Cheltuieli din donatii si sponsorizari 960207 500.000 383.427 1.000.000 224.628 3.000.000 2.112.942 4.000.000 377.552
 Cheltuieli din sume acordate de persoane 

juridice si fizice in vederea participarii la 
finantarea unor actiuni de interes public 960208 

0 0 500.000 0 4.800.000 0 6.000.000 299.527
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 Cheltuieli pt. Finantarea Programului de 
pietruire a drumurilor comunale si alimentarea 
cu apa a satelor 960209 

0 0 0 0 0 0 0 0

 Cheltuieli pt. Finantarea avtiunilor privind 
reducerea riscului seismic al constructiilor 
existente cu destinatie de locuinta 960210 

0 0 0 0 0 0 1.500.000 0

 Cheltuieli pt. achizitionarea de aparatura 
medicala pt. Spitalele publice 960211 

0 0 0 0 0 0 0 0

 Cheltuieli de investitii din venituri realizate din 
vanzarea unor bunuri apartinand domeniului 
privat 960212 

0 0 0 8.304.865 5.500.000 0 19.000.000 0

EXCEDENT/DEFICIT(1-95) 
 9800 500.000 26.429 0 425.998 0 13.183.504 0 31.951.298

EXCEDENT 
 9802 500.000 26.429 0 425.998 0 13.183.504 0 31.951.298

 Excedent 980201 500.000 26.429 0 425.998 0 13.183.504 0 31.951.298
 Fond de rulment propriu al unitatii 

administrativ-teritoriale 980204 
0 0 0 52.730 0 10.042.299 0 0

 Rambursarea din excedentele bugetelor locale 
a imprumuturilor contractate in anii precedenti 980205 

0 0  0  0 0 0

 Disponibil din taxe speciale 980207 500.000 26.429 0 0 0 0 0 0
 Disponibil din venituri din vanzarea unor 

bunuri apartinand domeniului privat 980208 
0 0 0 22.633 0 2.113.165 0 0

 Disponibil din venituri din fondul pt.drumurile 
publice 980209 

0 0 0 0 0 0 0 0

 Disponibil din veniturile din fd. de interventie 980210 0 0 0 0 0 0 0 0
 Disponibil din venituri din fondul pt. locuinte 980211 0 0 0 314.337 0 539.178 0 0
 Disponibil din amortizarea mijloacelor fixe 980212 0 0 0 0 0 0 0 0
 Disponibil din venituri din fd. Aviatiei civile 980213 0 0 0 0 0 0 0 0
 Disponibil din donatii si sponsorizari 980214 0 0 0 36.298 0 338.862 0 0
 Disponibil din sume acordate de persoane 

juridice si fizice in vederea participarii la 
finantarea unor actiuni de interes public 980215 

0 0 0 0 0 150.000 0 0

 Disponibil din venituri pt. Finantarea 
Programului de pietruire a drumurilor comunale 
si alimentarea cu apa a satelor 980216 

0 0 0 0 0 0 0 0

 Fond de rulment destinat acoperirii golului 
temporar de casa 980217 

0 0 0 0 0 0 0 0

 Fond de rulment destinat acoperirii definitive a 
deficitului bugetar 980218 

0 0 0 0 0 0 0 0
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 Fond de rulment destinat finantarii unor 
investitii sau pentru dezvoltarea serviciilor 
publice locale 980219 

0 0 0 0 0 0 0 0

DEFICIT (rd. 230 ) 
 9902 0 0 0 0 0 0 0 0

 Deficit (rd.95-1) 990201 0 0 0 0 0 0 0 0
 Deficit acoperit din fondul de rulment propriu 

al unitatii administrativ-teritoriale 990202 
0 0 0 0 0 0 0 0

 Deficit acoperit din venituri cu destinatie 
speciala ramase disponibile din anii precedenti 990203 

0 0 0 0 0 0 0 0

EXCEDENT/DEFICIT TOTAL din fondurile cu 
destinatie speciala          
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2.3 Bilant privind executia bugetului local (ANEXA 4) 
 

Nr. 
rd. 

 
mii lei 

 
Cod

 
1999 

 
2000 

 
2001 

 
Sem. I - 2002 

 ACTIV          

A. 
MIJLOACE FIXE, TERENURI ŞI OBIECTE DE 
INVENTAR 

100 13.670.912 70.158.966 98.789.098 127.800.969

 Mijloace fixe şi terenuri (ct.01) 101 11.706.842 57.376.189 77.547.023 102.172.096

 Participatii la capitalul social (ct.03) 102 0 0 0 0

 Obiecte de inventar (ct.602+603+604) 103 1.964.070 12.782.777 21.242.075 25.628.873

B. 
MIJLOACE BANESTI, DECONTARI, CHELTUIELI ŞI 
MATERIALE 

110 10.418.191 67.535.306 125.594.204 875.555.932

2 Mijloacele bugetului local 111 67.282 493.280 13.676.784 393.226.086
2.1 Disponibilitatile bugetului local 112 67.282 493.280 13.676.784 45.628.082

 Disponibil al bugetului local la trezoreria statului (ct.103) 115 0 0 0 31.951.298

 
Disponibil din fondul de rulment al bugetului local

(ct.103,01)
116 40.853 93.583 10.135.882 10.135.882

 Casa (ct.13) 119 0 0 0 0
 Disponibil din venituri cu destinatie speciala (ct.104) 123 26.429 399.697 3.540.902 3.540.902
 Decontari din credite interne pentru investitii (ct. 214) 125 0 0 0 0

2.2 Cheltuielile bugetului local 131 0 0 0 347.598.004
 Cheltuieli curente ale bugetului local (ct.400) 132 0 0 0 346.920.925

 
Cheltuieli cu destinatie speciala ale bugetului local

(ct.402)
134 0 0 0 677.079

3 
Bugetele institutiilor (cod 141 + 190 + 200 + 220 
+ 260) 

140 10.350.909 67.042.026 111.917.420 482.329.846

3.1 Disponibilitati banesti (cod 142 + 160) 141 1.930.991 4.697.000 9.172.053 34.404.443

 
Disponibilitati ale institutiei publice (cod 143 la 
150) 

142 1.286.527 3.054.265 5.128.964 30.601.851

 Disponibil al institutiei publice (ct. 105) 143 0 0 0 0

 Disponibil pt sume de mandat şi sume in depozit (ct.110) 145 112.733 162.172 292.215 1.432.295

 
Disponibil din contravaloarea in lei a sumelor incasate in

valuta (ct.118)
148 0 171.567 198.079 252.016

 
Disponibil al institutiei publice finanţate din venituri

extrabugetare (ct.120)
149 1.173.794 2.720.526 4.638.670 28.917.540

 
Disponibilitati din mijloace cu destinatie speciala 
(cod 161 + 166) 

160 644.464 1.642.735 4.043.089 3.802.592

 
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala şi de

redistribuire (ct.119.01)
161 144.314 436.288 1.389.988 1.015.490

 

Disponibil din fondul special pentru finantarea blocurilor
de locuinte conform HG nr. 391/1993 si OG nr. 19/1994

(ct. 172)

164 150    

 
Disponibil din fondul pentru garantarea imprumuturilor
externe, dobanzilor si comisioanelor aferente (ct. 175)

166 500.000 1.206.447 2.653.101 2.787.102

3.2 Mijloace banesti şi alte valori (cod 191 la 193) 190 4.196.547 11.702.441 11.442.487 12.270.083

 Casa (ct.13) 191 2 0 37 4.192
 Alte valori (ct.159) 193 4.196.545 11.702.441 11.442.450 12.265.891

3.3 Decontari şi debitori (cod 202 la 209) 200 3.014.808 14.584.988 12.538.934 14.029.022

 Alte decontari (ct.213) 203 196.102 2.071.102 0 4.625
 Debitori (ct.220) 205 2.722.948 3.711.776 3.451.872 3.689.193
 Clienti (ct.225) 207 92.508 8.802.110 9.087.062 10.335.204
 T.V.A. de recuperat (ct. 232.34) 208 3.250    

3.4 Cheltuieli (cod 221 + 240) 220 50.100 32.043.818 74.447.857 417.489.369

 Cheltuielile institutiei publice (cod 222 la 226) 221 50.100 32.043.818 74.447.857 414.360.277

 
Cheltuielile institutiei publice finanţate de la buget

(ct.410)
222 0 0 0 314.734.382

 Cheltuieli pentru investitii in continuare (ct.415) 225 50.100 32.043.818 74.447.857 74.447.857

 
Cheltuielile institutiei publice finanţate din venituri

extrabugetare (ct.420)
226 0 0 0 25.178.038

 
Cheltuieli din mijloace cu destinatie speciala (cod 
241) 

240 0 0 0 3.129.092

 Cheltuieli din fonduri cu destinatie speciala (ct.421) 241 0 0 0 3.129.092
3.5 Materiale (cod 261 la 273) 260 1.158.463 4.013.779 4.316.089 4.136.929

 Medicamente şi materiale sanitare (ct.600.01) 261 55.782 55.630 55.186 65.965
 Materiale de intretinere şi gospodarie (ct.600.02) 262 528.413 1.345.301 1.915.446 2.017.808
 Alimente şi furaje (ct.600.03) 263 64.469 696.180 679.313 371.835
 Materiale cu caracter functional (ct.600.04) 264 297.566 649.414 325.800 202.446
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 Alte materiale (ct.600.09) 265 122.077 566.018 552.313 708.633
 Materiale şi utilaje pt investitii (ct.600.15) 268 0 67.926 0 0
 Materiale in prelucrare (ct.601) 269 0 504.535 346.012 347.810
 Animale si pasari (ct.610 + 611) 272 27.810 76.710 130.626 142.050
 Produse (ct.620) 273 62.346 52.065 311.393 280.382

 TOTAL  ACTIV (cod 100 + 110) 280 24.089.103 137.694.272 224.383.302 1.003.356.901

 PASIV               

A. FONDURI (cod 303 + 307) 300 13.670.912 70.158.966 98.789.098 127.800.969

 
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatii

administrativ-teritoriale (ct.308)
303 0 6.654.858 10.565.187 8.846.199

 
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatii 

administrativ-teritoriale (ct.309)
304 0 3.427.884 5.290.590 7.960.294

 Fondul mijloacelor fixe şi terenurilor (ct.310) 305 11.706.842 47.293.447 61.691.246 85.365.603

 Fondul obiectelor de inventar (ct.311) 306 1.964.070 12.782.777 21.242.075 25.628.873

 Fondul participatiilor la capitalul social (ct.313) 307 0 0 0 0

B. 
VENITURI, FINANŢARI DE LA BUGET, DECONTARI 
ŞI ALTE SURSE (cod 311 + 340) 

310 10.418.191 67.535.306 125.594.204 875.555.932

2 Sursele bugetului local (cod 314 la 328) 311 67.282 493.280 13.676.784 393.226.086

 Imprumuturi pentru investitii (ct.205) 314 0 0 0 0

 Fondul de rulment (ct.339) 317 40.853 93.583 10.135.882 10.135.882

 Venituri curente ale bugetului local (ct.500) 318 0 0 0 377.859.514

 Excedentul veniturilor cu destinatie speciala (ct.338) 326 26.429 399.697 3.540.902 3.540.902

 Venituri cu destinatie speciala ale bugetului local (ct.502) 328 0 0 0 1.689.788

3 Bugetele institutiilor (cod 341 + 370 + 390 + 420) 340 10.350.909 67.042.026 111.917.420 482.329.846

3.1 
Finanţarea institutiilor (cod 342 + 343 + 350 la 
359) 

341 710.486 5.796.561 54.814.668 387.870.293

 Finanţare de la buget privind anul curent (ct.700) 343 0 0 0 333.055.244
 Finanţare din bugetul de stat (ct.700,01) 344 0 0 0 18.585
 Finanţare bugetara din bugetul local  (ct.700.02) 347 0 0 0 95.331.006

 
Finanţarea de la buget privind anii precedenti şi alte surse

(ct.702)
350 710.486 5.796.561 54.814.668 54.815.049

 Finantare din credite externe guvernamentale (ct. 706) 351 0 0 0 0

 Finantare din credite externe cu garantia statului (ct. 707) 352 0 0 0 0

 Finanţare in baza Legii nr.76/2000 (ct.703) 356 0 0 0 0

3.2 Venituri extrabugetare (cod 371 + 374) 370 2.152.734 6.373.937 5.898.004 54.512.938

 Venituri extrabugetare ale institutiei publice (ct.520) 371 1.027.611 4.164.891 2.930.794 48.819.834

 Venituri din anii precedenti şi alte surse (ct.528) 374 1.125.123 2.209.046 2.967.210 5.693.104

3.3 Decontari, creditori şi alte surse (cod 391 la 404) 390 6.972.731 53.561.016 47.457.725 32.449.255

 Alte decontari (ct.213) 391 0 393.487 286.110 119.976
 Decontari cu salariatii (ct.230) 393 34.111 1.366.288 61.780 11.033.626
 Creditori (ct.231) 394 279.954 520.109 907.041 1.532.012
 Decontari cu bugetul statului (ct.232) 395 1.724.612 665.177 332.198 931.605
 T.V.A. de plata (ct. 232.33) 396 0 13.280 27.047 642.141
 T.V.A. neexigibila (ct. 232.35) 397 7.843 10.366 27.381 208.488
 Decontari privind asigurarile sociale (ct.233) 398 4.614 762.281 10.590 4.111.482
 Furnizori (ct.234) 399 635.594 27.187.633 23.622.336 11.877.559

 
Decontari privind contributia la constituirea fondului de

somaj (ct.235)
400 0 87.739 0 513.320

 Venituri de realizat (ct.531) 404 4.286.003 22.554.656 22.183.242 23.786.250

3.4 
Mijloace cu destinatie speciala şi credite bancare 
(cod 421+450) 

420 514.958 1.310.512 3.747.023 7.497.360

 Mijloace cu destinatie speciala (cod 422 la 431) 421 514.958 1.310.512 3.747.023 7.497.360
 Fonduri cu destinatie speciala (ct.337) 422 514.958 104.065 1.093.922 4.710.258

 
Fondul pentru finantarea blocurilor de locuinte conform

HG nr. 391/1993 si OG nr. 19/1994 (ct. 372)
425 0    

 
Fondul pentru garantarea imprumuturilor externe,

dobanzilor si comisioanelor aferente (ct.375)
428 500.000 1.206.447 2.653.101 2.787.102

 Credite bancare (ct.704) 450 0 0 0 0
 TOTAL  PASIV (cod 300 + 310) 460 24.089.103 137.694.272 224.383.302 1.003.356.901
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Analiza situatiei financiare a autoritatii locale necesita reorganizarea raportarilor financiare 
oficiale in functie de activitati: curente (buget operational), financiare si de investitii. 
Principalul raport financiar al unei autoritati locale este executia bugetara. De asemenea, acest raport 
financiar este si principalul punct de plecare in analiza starii financiare a autoritatii locale. Structura 
executiei bugetare este definita de legea 189/1998 a finantelor publice locale. 

In cazul existentei unor diferente intre datele cuprinse in raportarile financiare anexate si datele 
prezentate in analiza financiara, se vor lua in considerare situatiile financiare oficiale ale Primariei, asa 
cum sunt ele anexate prezentului Prospect. 

In cazul autoritatilor publice bilantul nu este un instrument important pentru analiza situatiei 
financiare a emitentului. Acesta inregistreaza activele si pasivele la valoarea lor istorica de intrare, fara 
reevaluari si fara a scadea amortizarea. Bilantul contabil pentru exercitiile fiscale 1999, 2000 si 2001 
sunt anexate. 

Emitentul isi depoziteaza disponibilitatile financiare rezultate din incasari fiscale exclusiv in 
contul sau de la Trezoreria Tirgu Mures. 

Asupra activelor fixe ale emitentului nu greveaza nici un fel de sarcini. 
Raportul auditorului pentru exercitiile fiscale 2000 si 2001 contin opinii pozitive despre 

activitatea emitentului si sunt anexate acestui prospect. 

2.4 Plafonul maximal de îndatorare  

Conform Legii 189/1998 privind finantele publice locale si modificarile ulterioare. totalul 
datoriilor anuale reprezentand ratele scadente la imprumuturile contractate si/sau garantate aferente 
acestora. dobanzile si comisioanele aferente acestora. inclusiv ale imprumutului care urmeaza sa fie 
angajat in anul respectiv. nu trebuie sa depaseasca limita de 20% din totalul veniturilor curente ale 
bugetelor locale. inclusiv cotele defalcate din impozitul pe venit. 
Conform datelor disponiblie din contul de executie bugetara pe anul 2001. limita maxima a datoriei 
pentru municipiul Tirgu Mures este de 62.560.058 mii lei. 
Prezentam in continuare estimarile pentru anii 2003. 2004 si 2005 privind totalul de plata scadent 
anuale si veniturile curente anuale plus cotele defalcate anuale din impozitul pe venit (s-a estimat o 
dobanda de plata de 25% - conform notificare M.F.): 
 

Perioada 2003 2004 2005 

Plata dobanzi imprumut obligatar (mii lei) 4.500.000 2.500.000 500.000 

Plata principal imprumut obligatar (mii lei) 8.000.000 8.000.000 4.000.000 

Comisioane 40.000 40.000 20.000 

Total plata împrumut obligatar(mii lei) 12.540.000 10.540.000 4.520.000 

Garantii acordate 1.752.197 3.478.265 4.044.546 

Total garantii+imprumut 14.292.197 14.018.265 8.564.546 

Venituri curente + Cote defalcate din impozitul pe venit (mii lei) - (la 
nivelul anului 2001) 312.800.290 312.800.290 312.800.290 

Total de plata împrumut / (Venituri curente + Cote defalcate din 
impozitul pe venit) (%) 4.57% 4.48% 2.74%

 

2.5 Împrumuturi/Garantii ale Emitentului  
Din anul 1990 si pana in prezent Municipiul Tirgu Mures a folosit fonduri atrase in doua cazuri: 
 in 1996 prin Hotararea nr. 2 a Consiliului Local s-a aprobat contractarea imprumutului de 

300 mil. lei din Fondul de Tezaur; 
 in 1997 prin Hotararea nr. 86 a Consiliului Local s-a aprobat contractarea imprumutului de 

500 mil. lei din Fondul de Tezaur. 
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Aceste imprumuturi au fost rambursate conform termenelor stabilite (ultima rata a fost achitata 
in septembrie 1998 conform graficului de plata). 
Nu exista imprumuturi curente. 
La momentul emiterii valorilor mobiliare ce fac subiectul acestui prospect nu exista creante 

asupra emitentului sau a unitatilor din subordinea sa. 
Municipiul Tirgu Mures  a acordat garantii pentru credite Regiei Aquaserv conform tabelului de 

mai jos; 

GARANTII 
 pentru: 

Credit BERD 
pentru Regia 

Aquaserv 

Finantare 
nerambursabila ISPA 

pentru Regia Aquaserv

Total 
garantii de 
plata pe an

Estimare 
variatie 

maximala 
USD/ROL 

Total garantii de 
plata pe an 

anul USD USD USD 20% ROL 

2001 46.955 - 46.955 27.200 1.277.176.000

2002 43.692  - 43.692 34.000 1.485.528.000

2003 42.946  - 42.946 40.800 1.752.196.800

2004 40.743 30.300 71.043 48.960 3.478.265.280

2005 38.541 30.300 68.841 58.752 4.044.546.432

2006 36.338 30.300 66.638 70.502 4.698.138.931

TOTAL GARANTIE 249.215 90.900 340.115   16.735.851.443

 

2.6 Politica de investitii 
Incepand cu 1992 principala orientare a Primariei Municipiului Tirgu Mures a fost axata pe 

dezvoltarea economica a localitatii dar totodata s-a cautat sa fie asigurate conditii de viata civilizata 
pentru toti locuitorii sai. Un accent deosebit s-a pus pe moderniozarea infrastructurii.  
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3. Informaţii privind oferta publică de Obligaţiuni municipale 

3.1 Cadrul legal 
1. Legea 215/2001 a administraţiei publice locale;  
2. Legea 738/2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 74/2001 pentru 
completarea articolului 152 din Legea administraţiei publice locale 215/2001; 
3. Legea 189/1998 privind finanţele publice locale; 
4. Legea 774/2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 216/1999 pentru 
modificarea Legii 189/1998 privind finanţele publice locale; 
5. Legea 337/2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 219/2000 pentru 
modificarea şi completarea Legii 189/1998 privind finanţele publice locale; 
6. Legea 81/1999 a datoriei publice; 
7. Normele metodologice de aplicare a Legii 81/1999 aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor 
1631/1999; 
8. Ordinul Ministrului Finanţelor 1987/2001 pentru modificarea şi completarea Ordinului Ministrului 
Finanţelor 1631/1999; 
9. OUG 28/2002 aprobata prin Legea 525/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiţii 
financiare şi pietele reglementate;  
10. Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 6/1999 privind calificarea unor titluri de 
credit ca valori mobiliare; 

3.2 Hotărârea Consiliului Local  
Emiterea de Obligaţiuni municipale ale Municipiului Tirgu Mures a fost decisă de către Consiliul Local pe 
data de 30 august 2001 prin Hotărîrea Consiliului Local nr. 170/2001, si HCL 154/2002. 

3.3 Caracteristicele ofertei publice de Obligaţiuni municipale 

Obiectul prezentei oferte publice: vânzarea unui număr de 20.000 obligaţiuni emise de Municipiul 
Tirgu Mures, cu o valoare nominală la data emisiuni de 1.000.000 lei/Obligaţiune; 

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

Valoarea nominală: - la data emisiunii 1.000.000 lei/Obligaţiune.  
- la data de 29.05.2003  valoarea nominală se reduce la 800.000 lei/ Obligaţiune ca urmare a 

rambursării către investitori a 20% din valoarea nominală.  
- la data de 28.11.2003 valoarea nominală se reduce la 600.000 lei/ Obligaţiune ca urmare a 

rambursării către investitori a 20% din valoarea nominală.  
- la data de 28.05.2004 valoarea nominală se reduce la 400.000 lei/ Obligaţiune ca urmare a 

rambursării către investitori a 20% din valoarea nominală. 
- la data de 29.11.2004 valoarea nominală se reduce la 200.000 lei/ Obligaţiune ca urmare a 

rambursării către investitori a 20% din valoarea nominală. 

Preţul de emisiune:   1.000.000 lei/Obligaţiune; 

Preţul de vânzare:    1.000.000 lei/Obligaţiune; 

Valoarea totală a emisiunii:  20.000.000.000 lei;  

Numărul minim de Obligaţiuni subscrise: 1 Obligaţiune; 

Perioada de derulare a ofertei: 10  zile lucrătoare de la data 10.12.2002 ora 9.00 (ora Romaniei) 
pana la data de 23.12.2002 ora 14.00 (cu posibilitatea prelungirii acestei perioade sau inchiderii 
anticipate, conform normelor in vigoare). Orice modificare a termenilor prezentei oferte publice 
autorizate va fi facuta publica printr-un anunt publicitar obligatoriu, in aceleasi conditii ca si oferta, 
conform legislatiei in vigoare. Programul de lucru cu publicul este intre orele 9.00 si 14.00. in fiecare zi 
lucratoare, de luni pana vineri. 
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Intermediarul Ofertei: societatea de valori mobiliare BCR SECURITIES SA, cu sediul in Bucuresti, 
Calea Grivitei 160, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/4667/1996, cod unic de 
inregistrare 8612595; 
Grupul de Vânzare: BANCA COMERCIALA ROMANA, cu sediul in Bucuresti, Bd. Regina Elisabeta 
nr. 5, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/90/23.011991, cod unic de inregistrare 361757; 

Agent de transfer: BCR SECURITIES SA care se va ocupa de consolidarea registrului detinatorilor de 
obligatiuni si transmiterea acestuia la Registrul Bursei. 

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

Agent de plată: Agentul de plata a dobanzilor si a imprumutului este BCR SECURITIES SA care, dupa 
primirea de la Emitent atat a sumelor reprezentand plata dobanzilor sau restituirea imprumutului, cat si 
a registrului de obligatiuni, va efectua plati catre detinatorii de obligatiuni rezidenti inregistrati in 
registrul de obligatiuni la datele de referinta specificate in prezentul prospect. 
Persoanele care pot subscrie obligatiuni: Orice persoana fizica sau juridica rezidenta sau 
nerezidenta poate solicita cumpararea obligatiunilor. care fac obiectul prezentei  ofertei publice 
primare.  
O persoana care solicita obligatiuni in numele altei persoane fizice trebuie sa prezinte o procura 
speciala in forma autentificata din partea persoanei pe care o reprezinta. 
O persoana care solicita obligatiuni în numele unei persoane juridice trebuie sa prezinte o imputernicire 
in orginial din partea persoanei juridice pe care o reprezinta. in cazul in care aceasta nu este 
reprezentantul legal al societatii. insotita de hotararea organului statutar care aproba investitia in 
respectivele obligatiuni.   
Tranzacţionare pe piaţa secundară: După confirmarea de catre CNVM a raportului privind 
rezultatul ofertei si inscrierea obligatiunilor la O.E.V.M.. municipiul Tirgu Mures va face toate 
demersurile necesare inscrierii la cota Bursei de Valori Bucuresti a obligaţiunilor municipale. 
Dreptul de proprietate asupra obligatiunilor : Dreptul de proprietate asupra obligatiunilor 
subscrise. platite si alocate se transmite la data  inscrierii in registrul obligatarilor si este atestat de 
extrasul de cont de obligatiuni eliberat dupa consolidarea registrului. Extrasele de cont vor fi expediate 
detinatorilor de obligatiuni in termen de maximum 7 zile de la obtinerea atestatului de inchidere a 
ofertei publice de vanzare emis de CNVM. 

Dobândă: 
• Rata dobânzii este variabilă. recalculată semestrial. la data de referinţă. după formula 

[(BUBID6M+BUBOR6M)/2]+2%; dobânda aferentă primei perioade de calcul este de  23%; 
• Dobânda se calculează începând cu data confirmării de către CNVM a raportului de închidere privind 

rezultatele ofertei şi se plăteşte conform graficului de mai jos; 
• Au dreptul de încasare a dobânzii deţinătorii de Obligaţiuni înregistraţi în Registrul Deţinătorilor de 

Obligaţiuni la datele de referinţă*; 
• Datele de referinţă pentru plata dobânzii sunt: 22.05.2003. 21.11.2003. 21.05.2004. 22.11.2004 şi 

20.05.2005. (au dreptul la încasarea dobânzii aferente împrumutului obligatar deţinătorii de obligaţiuni 
înregistraţi în Registrul Deţinătorilor de Obligaţiuni la datele de referinţă prezentate mai sus). 

• Periodicitatea plăţii dobânzii: plata dobânzii se face semestrial. Astfel:  
 

Nr. 
crt. 

Data de 
referinţă 

Data cupon 
(prima zi de plată) 

Interval de plată a 
dobânzii 

Perioada pentru care se plăteste 
dobânda 

1. 22.05.2003 29.05.2003 29.05.2003-6.06.2003 Începând de la data obtinerii atestatului 
de inchidere a ofertei publice de vanzare, 

emis de CNVM şi până la data de 
28.05.2003 

2. 21.11.2003 28.11.2003 28.11.2003-8.12.2003 29.05.2003-27.11.2003 
3 21.05.2004 28.05.2004 28.05.2004-7.06.2004 28.11.2003-27.05.2004 
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4. 22.11.2004 29.11.2004 29.11.2004-7.12.2004 28.05.2004-28.11.2004 
5. 20.05.2005 27.05.2005 27.05.2005-6.06.2005 29.11.2004-26.05.2005 

Perioadele de rambursare a împrumutului de către Emitent către investitori 
Rambursarea principalului se realizează în patru rate egale. după cum urmează: 
 

Data de referinţă pentru plata ratelor Interval de plată a ratelor Suma rambursată 
(lei/Obligaţiune) 

Rata 1 22.05.2003 29.05.2003-6.06.2003 200.000 lei/ Obligaţiune 

Rata 2 21.11.2003 28.11.2003-8.12.2003 200.000 lei/ Obligaţiune 

Rata 3 21.05.2004 28.05.2004-7.06.2004 200.000 lei/ Obligaţiune 

Rata 4 22.11.2004 29.11.2004-7.12.2004 200.000 lei/ Obligaţiune 

Rata 5 20.05.2005 27.05.2005-6.06.2005 200.000 lei/ Obligaţiune 

• Data de referinţă pentru plata ratelor 22.05.2003, 21.11.2003, 21.05.2004, 22.11.2004, 
20.05.2005 (au dreptul de încasare a ratei 1, ratei 2, ratei 3, ratei 4 şi ratei 5 
corespunzătoare împrumutului obligatar. deţinătorii de Obligaţiuni înregistraţi în Registrul 
Deţinătorilor de Obligaţiuni la datele de referinţă menţionate mai sus). 

 

Calculul dobânzii:  
1. Rata dobânzii se calculează semestrial, la data de referinţă, după formula 

[(BUBID6M+BUBOR6M)/2]+2%; 
2. unde: [...] semnifică partea întreagă, iar ratele BUBID6M şi BUBOR6M sunt ratele dobânzilor 

interbancare, considerate la 6 luni. 
3. Ratele BUBID6M şi BUBOR6M se calculează ca mediile aritmetice ale valorilor înregistrate pe parcursul 

ultimelor 5 zile lucrătoare anterioare datei de referinţă. 
4. Rata dobânzii pentru următoarea perioadă de plată se face publică printr-un comunicat de presa şi 

se afişează la unităţile de distribuţie unde s-a efectuat vânzarea pe piaţa primară a Obligaţiunilor si 
la sediile expres mentionate de Intermediar. Nivelul ratei dobânzii va fi comunicat BVB şi OEVM. 

Modalitati de plata a dobanzii si a imprumutului obligatar catre investitori  

BCR SECURITIES SA va plati atat dobanzile cat si principalul la scadenta. astfel:  
- pentru persoanele fizice/juridice care au achizitionat obligatiuni prin subscriere la unitatile Bancii 

Comerciale Romane. precum si la sediul BCR Securities SA mentionate in prospect si care nu au 
completat rubrica «cont  plati ulterioare» indicat pe formularul de subscriere. plata se face in 
numerar prin unitatile unde au fost facute subscrierile; plafonul maxim de plata in numerar este de  
30.000.000 lei pentru persoanele juridice; 

- pentru persoanele fizice/juridice care au achizitionat obligatiuni prin subscriere la unitatile Bancii 
Comerciale Romane. precum si la sediul BCR Securities SA mentionate in prospect si care au 
completat rubrica «cont  plati ulterioare» indicat pe formularul de subscriere. plata se face prin 
virament. in contul si banca mentionate in formularul de subscriere;  

- pentru persoanele fizice/juridice care au cumpărat Obligaţiuni prin intermediul BVB. ca urmare a 
tranzacţionarii acestora la BVB. plata se poate realiza astfel: 
 prin transfer intr-un cont bancar desemnat de detinatorul de obligatiuni in situatia in care 

acesta a notificat Agentul de plata (BCR Securities) asupra elementelor de identificare a 
contului si bancii in care doreste sa efectueze varsamintele. cu cel putin 2 zile lucratoare 
inainte de momentul inceperii platilor; 

 in numerar la ghiseele BCR din localitatea de domiciliu/sediu a detinatorului. conform 
adresei specificata in Registrul detinatorilor de obligatiuni la data de referinta; in cazul in 
care in localitatea de domiciuliu/sediu nu exista o unitate BCR sau exista mai multe unitati 
BCR. plata se va face prin sucursala judeteana sau de sector a BCR aferenta localitatii sau 
sectorului de domiciliu/sediu al investitorului; 
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Platile de dobanda sau principal in numerar se efectueaza pe o perioada de 7 zile lucratoare de la 
momentul inceperii platilor. conform prezentului prospect de oferta publica. 
Sumele neridicate de investitori în intervalul de plată a dobânzii. respectiv împrumutului. vor fi 
disponibile la sediul Agentului de plata (BCR SECURITIES SA). pe perioada maturitatii 
obligatiunilor. dar nu mai mult de 31 zile de la data platii ultimei rate a principalului. La expirarea 
termenului de 31 de zile. sumele vor fi disponibile la sediul Emitentului (Primaria Municipiului 
Tirgu Mures) si se vor prescrie conform legislatiei in vigoare. 
Detinatorii de obligatiuni nu vor pretinde dobanzi aferente zilelor de intarziere. pentru sumele datorate 
de Emitent la momentul platii principalului si a dobanzilor si neridicate in termenul de 7 zile anuntat. 
Pentru a efectua plata principalului si a dobanzilor conform prevederilor prospectului de oferta. 
Emitentul va asigura existenta. in contul Agentului de Plata - BCR SECURITIES SA a sumelor 
necesare platii dobanzilor si a principalului, cu minimum 7 (sapte) zile inainte de termenele stabilite in 
prezentul prospect. 
 
Comisioane bancare 
Comisioanele bancare percepute la subscrierea obligatiunilor in numerar de catre clienti se suporta de 
catre Emitent.  
Comisioanele bancare percepute la initierea ordinului de plata (transfer bancar), vor fi suportate de 
catre subscriitori.  
In caz de  suprasubscriere a ofertei publice de obligatiuni, Emitentul va suporta toate comisioanele 
aferente restituirii in numerar a sumelor ce reprezinta contravaloarea obligatiunilor subscrise/platite si 
nealocate. 
In cazul restituirii sumelor prin ordin de plata comisioanele bancare sunt suportate de catre subscriitor. 
Emitentul va plati comisionul bancar pentru transferul sumelor din contul Intermediarului in 
conturile Grupului de vanzare, pentru plata in numerar.  
 
Detinatorul de obligatiuni va suporta la incasarea in numerar a dobanzilor si a principalului, 
comisioanele bancare de ridicare de numerar. 

3.4 Subscrierea, vânzarea, metoda de alocare 
Subscrierea: 

Locuri de subscriere: 

Intermediar: BCR Securities SA, Bucuresti, Calea Grivitei nr.160, tef. 021-2223703 

 
Nr. GRUPUL DE VANZARE 

Banca Comerciala Romana 
Adresa Telefon 

 Judetul Mures   
1 Sucursala Judeteana Mures Str. Gheorghe Doja nr. 1-3, Tirgu Mures 0265-167.338

2 Sucursala Central Piata Trandafirilor nr. 26, Tirgu Mures 0265-311.461
3 Sucursala Reghin Str. Petru Maior nr. 39, Reghin 0265-511.300
4 Sucursala Tarnaveni Piata Trandafirilor. nr. 16, Tarnaveni 0265-442.037
5 Agentia Bahnea Str. Republicii nr. 21, Tarnaveni 
6 Sucursala Sighisoara Str. 1 Mai nr.12, Sighisoara 0265-771.063
7 Agentia Iernut Str. Dacia Traiana nr. 4, Iernut 0265-471.195
8 Agentia Ludus Str. Republicii nr. 29, Iernut 0265-413.407
9 Agentia Sovata Str. Trandafirilor nr. 125, Sovata 0265-570.839
 Alte judete   

10 Sucursala Judeteana Brasov Bdul 15 Noiembrie nr. 90A, Brasov 0268-330.117/330.152
11 Sucursala Judeteana Cluj Str. George Baritiu nr. 10-12, Cluj 0264-191.850/191.227
12 Sucursala Judeteana Constanta Str. Traian nr. 68, Constanta 0241-617.896/638.200
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13 Sucursala Judeteana Iasi Str. Palat nr. 11, Iasi 0232-230.600/230.500
14 Sucursala Judeteana Neamt Bdul Traian nr. 19, Piatra Neamt 0233-212.349/232.000
15 Sucursala Judeteana Timis Calea Aradului nr. 11, Timisoara 0256-194.400/196.400
16 Sucursala Judeteana Bacau Str. 9 Mai nr. 11, Bacau 0234-135.314
 Municipiul Bucuresti   

17 Sucursala Izvor Bdul Libertatii nr. 22. bl. 102, sector 5 335.19.50/335.19.51
18 Sucursala Unirea Bd. Unirii nr. 43-45, bl. E2-E3, sector 3 323.54.26/323.00.80
19 Sucursala Sector 1 Calea Victoriei nr. 155, sector 1 659.50.15/659.41.28
20 Sucursala Sector 2 Str. Popa Lazar nr. 8, sector 2 252.79.59/252.79.86
21 Sucursala Sector 3 Bdul Decebal nr. 11, bl. S14, sector 3 321.44.40/323.44.10
22 Sucursala Sector 4 Bdul Unirii nr. 63, bl. F4, sector 3 323.38.91/323.20.67
23 Sucursala Sector 5 Bdul Unirii nr. 78, bl. J2, sector 3 322.68.02/322.68.80
24 Sucursala Sector 6 Bdul Timisoara nr. 4-6, sector 6 413.91.47/413.41.49
25 Sucursala Ghencea Bdul Ghencea nr. 158, sector 6 413.05.50/413.1149
26 Sucursala Plevna Calea Plevnei nr. 98, sector 6 637.28.89/635.35.77
27 Sucursala Libertatii Bdul Libertatii nr. 1, sector 5 335.53.80/335.57.00
28 Sucursala Bucurestii Noi Bdul Bucurestii Noi nr. 170, sector 1 668.60.25/668.60.50
29 Sucursala Universitate Bdul Regina Elisabeta nr. 5, sector 3 312.16.78/312.61.85
30 Sucursala Pantelimon Sos. Pantelimon nr. 291, sector 2 255.77.01/255.77.00
31 Sucursala Doamnei Str. Doamnei nr. 14-16, sector 3 310.31.59/310.31.95
32 Sucursala Lipscani Str. Eugen Carada nr. 1-3. sector 3 315.68.37/638.40.40
33 Sucursala  Doctor Felix Str. Dr. Felix nr. 99-101, sector 1 650.36.81/650.32.21
34 Sucursala Stefan cel Mare Str. Stefan cel Mare nr. 60, bl. 41, sector 2 210.35.17/210.41.16
35 Sucursala Crangasi Calea Crangasi nr. 10. bl. 19A, sector 6 221.28.06

36 Sucursala Mihai Bravu Sos. Mihai Bravu nr. 172, bl. 230, sector 2 327.64.51/327.64.52

37 Sucursala Mosilor Calea Mosilor nr. 290, sector 2 210.21.45/210.31.36

Programul de lucru cu publicul pentru oferta este între orele 9:00 şi 14:00, în fiecare zi lucratoare, de 
luni pana vineri.  

Subscrierile se pot efectua la sediul intermediarului si la sediile Grupului de vânzare pe baza platilor 
efectuate în contul 2511.31-1055.82/ROL deschis pentru BCR SECURITIES SA la Banca 
Comerciala Romana - Sucursala Grivita, Bucuresti fie prin ordin de plata, fie prin depunere de 
numerar. Pentru investitorii care utilizeaza bănci custode, validarea subscrierii se va face în baza 
garanţiei băncii custode privind asumarea decontării pentru suma subscrisă. 
Prin semnarea Formularului de Subscriere, investitorii confirmă citirea Prospectului şi efectuarea 
subscrierii în condiţiile prevazute în prezentul Prospect. Formularul de Subscriere reprezinta acceptarea 
neconditionata a conditiilor Ofertei şi a Acordului de Garantare. 
Formularele de subscriere vor fi disponibile, fie tiparite, fie editate prin aplicatie informatica.  

Pentru a putea fi acceptate, formularele de subscriere trebuie însoţite de următoarele documente: 
1. Persoane fizice rezidente care subscriu în nume propriu 
- Formular de subscriere ce va fi completat la sediul de subscriere; 
- Buletin sau carte de identitate (original şi copie) 
- Dovada efectuarii platii pentru plata prin virament (copie ordinul de plata vizat de banca 

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

platitoare) sau numerar (copie chitanta); 
- Procură în forma autentică (original şi copie) 
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3. Persoane fizice rezidente care subscriu în numele copiilor minori 
- Formular de subscriere ce va fi completat la sediul de subscriere; 
- Buletin sau carte de identitate (original şi copie) 
- Dovada efectuarii platii pentru plata prin virament (copie ordinul de plata vizat de banca 

platitoare) sau numerar (copie chitanta); 
- Certificatul de nastere şi/sau dovada tutelei (original şi copie) 
4. Persoane fizice rezidente handicapate sau lipsite temporar de discernamant 
- Formular de subscriere ce va fi completat la sediul de subscriere; 
- Buletin sau carte de identitate (original şi copie) 
- Dovada efectuarii platii pentru plata prin virament (copie ordinul de plata vizat de banca 

platitoare) sau numerar (copie chitanta); 
- Actul juridic ce instituie curatela (original şi copie) 
5. Persoane fizice nerezidente care subscriu în nume propriu 
- Formular de subscriere ce va fi completat la sediul de subscriere; 
- Paşaport (original şi copie) 
- Dovada efectuarii platii pentru plata prin virament (copie ordinul de plata vizat de banca 

platitoare) sau numerar (copie chitanta); 
- Dovada că banii plătiţi la subscriere au provenit din schimburi valutare sau dividende 

încasate;  
6. Persoane juridice rezidente care subscriu în nume propriu 
- Formular de subscriere ce va fi completat la sediul de subscriere; 
- Copii după codul fiscal şi certificatul ce atesta înregistrarea la registrul Comerţului; 
- Dovada efectuarii platii pentru plata prin virament (copie ordin de plata vizat de banca 

platitoare); sau în numerar, în limita prevazuta de lege (copie chitanta); 
- Imputernicire în original pentru persoana care semnează formularul de subscriere 
7. Persoane juridice nerezidente 
- Formular de subscriere ce va fi completat la sediul de subscriere; 
- Copii după codul fiscal şi certificatul ce atestă înmatricularea persoanei juridice (tradus şi 

legalizat) 
- Dovada efectuarii platii pentru plata prin virament (copie ordin de plata vizat de banca 

platitoare) sau în numerar, în limita prevazuta de lege (copie chitanta) 
- Imputernicire în original pentru persoana care semnează formularul de subscriere (tradusă 

şi legalizată) 
- Dovada ca banii plătiţi la subscriere au provenit din schimburi valutare sau dividende 

încasate 

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

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

sau operaţiuni pe pieţe de capital 
- Procura/mandatul prin care imputernicitul poate efectua operatii in numele si cu banii 

persoanei fizice nerezidente (tradusă şi legalizată) 

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

- Formular de subscriere completat 
- Copie după codul fiscal şi certificatul ce atestă înmatricularea persoanei juridice (tradus şi 

legalizat) 
- Dovada depunerii de numerar sau ordin de plată către unitatea Grupului de Vânzare la care 

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

Perioada de derulare a ofertei 
10  zile lucrătoare de la data 10.12.2002 ora 9,00 (ora Romaniei) pana la data de 23.10.2002, ora 
14,00 (cu posibilitatea prelungirii acestei perioade sau inchiderii anticipate, conform normelor în 
vigoare). Orice modificare a termenilor prezentei oferte publice autorizate va fi făcută publica prin 
anunt publicitar obligatoriu, în aceleasi conditii ca şi oferta, conform legislatiei în vigoare. 
Revocarea subscrierii 
Oferta publică este revocabilă până în ultima zi de valabilitate a ofertei, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare.  
Revocarea subscrierii se poate face numai la acelasi sediu la care s-a subscris. Pentru aceasta, 
subscriitorii vor trebui sa completeze un formular de revocare a subscrierii. In caz de revocare a 
subscrierii, sumele aferente obligatiunilor subscrise vor fi returnate subscriitorilor fie prin virament în 
contul bancar desemnat de subscriitor la rubrica “cont pentru plati ulterioare” în situaţia în care acesta 
este specificat de subscriitor în formularul de subcriere, fie în numerar, la unitatile unde s-a depus 
formularul de subscriere. Platile aferente revocarilor se efectueaza incepand cu a 10-a zi de la ultima zi 
de subscriere. Comisioanele şi spezele bancare vor fi suportate de Emitent. 
Sumele aferente restituirilor în numerar vor fi disponibile la sediile de subscriere pentru un interval de 
10 zile lucratoare dupa care vor fi returnate de intermediar emitentului, care le va plati prin mandat 
postal în termen de 10 zile lucratoare. Aceste sume nu vor fi purtătoare de dobândă. 
Alocarea Obligaţiunilor 

Alocarea obligatiunilor subscrise în cadrul Ofertei se va efectua dupa ultima zi a perioadei de derulare a 
ofertei. 
- In cazul încheierii cu succes a ofertei în cadrul careia Numărul obligatiunilor subscrise este mai mic 

decat Numărul obligatiunilor oferite, toate formularele înregistrate şi platite vor fi onorate integral, 
restul obligatiunilor nesubscrise urmand a fi anulate. 

- In caz de suprasubscriptie alocarea obligatiunilor participantilor la subscriere se va face conform 
principiului "Primul venit, primul servit", în ordinea înregistrarii formularelor de subscriere 
(tinand cont de data, ora şi minutul înregistrate pe formularul de subscriere). (Pentru formulare 
depuse în acelasi moment se va lua în considerare  unitatea unde s-a depus formularul de 
subscriere, prioritatea fiind data de ordinea în care sunt listate în prezentul Prospect, în capitolul 3.4 
Subscrierea, vânzarea, metoda de alocare 

Pentru obligatiunile nealocate restituirea sumelor se va face fie prin virament bancar, în contul indicat 
de subscriitor la rubrica «cont pentru plati ulterioare » specificat pe formularul de subscriere, fie în 
numerar, la unitatea unde s-a depus formularul de subscriere, incepand cu a 10-a zi 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 lucratoare 
dupa care vor fi returnate emitentului, care le va plati prin mandat postal în termen de 10 zile 
lucratoare. Aceste sume nu vor fi purtătoare de dobândă. 
In caz de suprasubscriere, Intermediarul va transmite subscriitorilor alaturi de extrasul de cont şi o 
informare asupra numărului de obligaţiuni alocate faţă de cele subscrise/platite. 
 

Motive independente de Emitent sau Intermediar pot duce la întârzieri în procesarea datelor şi 
întocmirea raportului privind Oferta sau la închiderea Ofertei prin obtinerea atestatului de inchidere a 
ofertei publice de vanzare, emis de CNVM. Prin urmare, nici Intermediarul şi nici Emitentul nu îşi asumă 
nici o responsabilitate în caz de întarziere a restituirii sumelor cuvenite investitorilor în caz de 
suprasubscriere a Ofertei, intarziere provocata de motive independente de vointa acestora. 
- In cazul inchiderii fara succes a ofertei publice, sumele depuse de subscriitori vor fi returnate 

incepand cu a 10-a zi lucratoare de la data obtinerii atestatului de inchidere a ofertei publice de 
vanzare, emis de CNVM. Plata se va face fie prin virament bancar, în contul indicat de subscriitor la 
rubrica «cont pentru plati ulterioare» specificat pe formularul de subscriere, fie în numerar, la 
unitatea unde s-a depus formularul de subscriere. Aceste sume nu vor fi purtatoare de dobânda. 
Comisioanele şi spezele bancare vor fi suportate de emitent. Sumele aferente restituirilor în 
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numerar vor fi disponibile la sediile de subscriere pentru un interval de 10 zile lucratoare dupa care 
vor fi returnate emitentului, care le va plati prin mandat postal în termen de 10 zile lucratoare.  

Anularea ofertei 
In caz de constatare a unor iregularitati oferta publica poate fi anulata în termen de 90 de zile de la 
data primirii la C.N.V.M. a raportului privind rezultatele acesteia. In acest caz sumele vor fi returnate 
investitorilor incepand cu a 10-a zi lucratoare de la anularea ofertei de către CNVM, prin aceleasi 
modalitati de plata folosite pentru plata dobânzilor şi a imprumtului, specificate la capitolul "Modalitati 
de plata a dobanzii si a imprumutului obligatar catre investitori ", pagina 46. Sumele aferente 
restituirilor în numerar vor fi disponibile la sediile implicate, pentru un interval de 10 zile lucratoare 
dupa care vor fi returnate emitentului, care le va plati prin mandat postal. Comisioanele şi spezele 
bancare vor fi suportate de emitent. 

3.6 Elemente de siguranţă şi garanţii din partea Emitentului 

Municipiul Tirgu Mures garantează plăţile dobânzilor şi rambursările principalului aferente obligaţiunilor 
Municipiului Tirgu Mures. la termenele de scadenţă. prin întreaga sa putere fiscală şi de impozitare. în 
condiţiile legii. conform “Acordului de garantare” din Anexă. 
Municipiul Tirgu Mures reprezentată de Primarul Municipiului garantează plata integrală a principalului 
şi a dobânzilor cu parte din creanţele pe care le are de încasat. creanţe ce reprezintă veniturile curente 
şi cotele defalcate din impozitul pe venit aferente bugetelor locale pe anii 2003. 2004 şi 2005. 
Cuantumul veniturilor cu care Municipiul Tirgu Mures garantează anual este egal cu obligaţiile de plată 
a principalului. a dobânzilor şi a comisioanelor referitoare la această emisiune de obligaţiuni. aferente 
fiecărui an: 2003. 2004 şi respectiv 2005. 
In momentul in care legea va permite. Municipalitatea va plati lunar sume intr-un cont bancar. numit 
fond de amortizare. La scadenta dobanzilor si/sau ratelor de capital (principal) din acest cont se vor 
face plati catre investitor. 

3.7 Surse de returnare a împrumutului: 
Conform Legii nr.189/1998 a finanţelor publice locale împrumutul contractat de autoritatea publică 
locală se rambursează din resursele aflate la dispozitia autoritatii publice locale, cu exceptia 
transferurilor de la bugetul de stat cu destinatie speciala. 

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

În conformitate cu legea nr.189/1998 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare din OUG 
nr.216/1999 şi OUG nr.219/2000 aprobată prin Legea nr.337/2001 şi următoarele. Emitentul nu are 
dreptul să contracteze împrumuturi sau să garanteze orice fel de împrumuturi pentru 
rambursarea/garantarea cărora ar urma să plătească anual sume mai mari de 20% din veniturile sale 
curente inclusiv cotele defalcate din impozitul pe venit.  
Împrumutul obligatar care face obiectul acestui prospect de emisiune se încadrează în prevederile 
legale de mai sus. 

3.8 Diseminarea informaţiei 
Emitentul va face public la încheierea fiecărui exerciţiu financiar anual /semestrial contul de execuţie 
bugetară. Acesta va fi pus la dispoziţia investitorilor la sediile intermediarului si la sediile grupului de 
vânzare prin care s-a făcut subscrierea, precum si la sediile expres mentionate de Intermediar şi se vor 
transmite la OEVM si BVB. 

3.9 Prescriere 
Obligaţiile de plată a principalului şi dobânzii se vor prescrie conform reglementarilor in vigoare. 

3.10 Impozitare 
Conform legii române în vigoare, dobânzile aferente obligaţiunilor municipale deţinute de persoane 
fizice rezidente sunt scutite de impozit (conform Ordonanţei nr.7/2001 privind impozitul pe venit). In 
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cazul persoanelor fizice nerezidente, dobânzile primite sunt scutite de impozit dacă prezintă certificatul 
de rezidenţă fiscală emis de autorităţile fiscale din ţara de rezidenţă, sau sunt impozabile cu cota de 
10% in cazul neprezentării acestui certificat. 
Persoanele juridice romane sunt scutite de plata impozitului pe venitul din dobânzi, acestea fiind 
supuse impozitului prevăzut de legislaţia românească privind impozitul pe profit. Dobanzile obtinute de 
persoanele juridice nerezidente se impozitează conform Conventiilor de evitare a dublei impuneri 
incheiate de România cu ţara a cărui rezident este persoana beneficiară a dobânzilor, cu condiţia 
prezentării certificatului de rezidenţă fiscală emis de autorităţile fiscale din tara de rezidentă, sau 
respectiv cu cota de 10% in cazul neprezentării acestui certificat.  
La vânzarea Obligatiunilor prin intermediul Bursei de Valori Bucuresti, vânzătorii de valori mobiliare, 
persoane fizice, trebuie să plătească în prezent un impozit calculat prin aplicarea unei cote de 1% 
asupra câştigului de capital din vânzarea valorilor mobiliare (reprezentând diferenţa pozitivă dintre 
preţul de vânzare şi preţul de cumparare, diminuată după caz cu comisioanele datorate 
intermediarilor). Impozitul se calculează şi se reţine de către intermediar, în momentul înregistrării 
câştigului la data efectuării tranzacţiei. 

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

3.12 Utilizarea fondurilor rezultate ca urmare a emisiunii de Obligaţiuni  

Descrierea proiectului de investiţii: Refacerea si modernizarea străzii Gheorghe Doja - 
tronsonul cuprins între strada Budiului şi strada Recoltei. 

Proiectul are în vedere realizarea unei intersecţii tip giratoriu la intersecţia cu străzile Reşiţei şi 
Arcanului asigurând posibilitatea virajului la stînga cat şi o eventuală întoarcere la mijlocul traseului. 

Se mai are în vedere amenajarea intersecţiei cu străzile Bega şi Rampei asigurând posibilitatea virării la 
stânga (conform planurilor de situaţie). 

Partea carosabilă va avea o laţime de 14.0 m cu două benzi de circulaţie pe un sens 2 X 3.5 m lăţime. 
va fi menţinută zona verde de la mijloc de 1.5 m, iar trotuarele vor fi pe ambele părţi şi vor avea o 
lăţime variabilă. 

Valoarea totală a obiectivului de investiţii, cu detalierea pe structura devizului general, coform 
prevederilor legale este de 87.241.613 mii lei, din care construcţii montaj 80.461.632 mii lei. 

Finanţarea iniţială a investiţiei a fost stabilită la 50% din fondurile bugetului local şi 50% din fondul 
special al drumurilor publice. 

4. Factori de risc 
Recomandăm potenţialilor investitori ca înainte de a subscrie în cadrul prezentei Oferte publice să ia în 
considerare şi să analizeze împreună cu informaţiile despre emitent şi următorii factori de risc: 

4.1 Riscuri specifice care pot afecta Proiectul de Investitii 

4.1.1 Risc generat de factori naturali 
Nici una dintre aceste categorii de risc nu se prevede a influenţa semnificativ Obiectivul de Investiţii. 

4.2 Riscuri ce afecteaza capacitatea Municipalitatii de a realiza venituri 

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

Risc seismic 
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Municipiul Tîrgu Mureş se situează în conformitate cu normativul P100/1992 în zona seismică "E”, 
intensitatea VII, Ks=0,12 şi perioada de colt Tc=0,07.  

Risc de inundatii: risc redus. 

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

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

4.2.2 Risc economic 
Acest tip de risc este generat de posibila dependenţă de un agent economic sau de modificări 
importante în structura demografică a populaţiei pe parcursul existenţei Obligaţiunilor, inclusiv ca 
urmare a migraţiei şi imigraţiei. 
Primăria Municipiului Tîrgu Mureş nu are în evidentele sale ca platitor de impozite şi taxe locale nici un 
agent economic a carui contributie sa fie mai mare de 5% din totalul acestora. 
Modificările demografice preconizate sunt minore pentru perioada de timp până la maturitatea 
Obligaţiunilor, în 2005. 
Emitenţii, autorităţi publice locale, nu sunt deocamdată analizaţi şi ratificaţi de către agenţii de rating 
româneşti sau internaţionale. 

4.3 Riscuri specifice acestui tip de valori mobiliare 

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

4.3.2 Risc de rata a dobanzii 

Se refera la fluctuatiile dobânzilor la 6 luni de pe piata interbancara  

4.3.3. Risc generat de faptul ca Emitentul se afla la prima emisiune de obligatiuni 
Piata obligatiunilor municipale in Romania se gaseste intr-o faza incipienta, valoarea totala a sumelor 
atrase prin emisiune de obligatiuni municipale ridicandu-se la suma de 69 mld. lei, in timp ce in Europa 
Centrala si de Est finantarea prin imprumut obligatar este cu mult superioara valoric pietei romanesti. 
Valorile emisiunilor de obligatiuni municipale sunt intr-o continua crestere. Astfel, daca primele 
municipalitati s-au finantat cu sume intre cinci si zece miliarde de lei, in acest moment sunt in pregatire 
emisiuni de obligatiuni cu valori mai mari de 20 mld. lei. 

4.4 Riscuri generale 

4.4.1 Risc monetar şi valutar 
Valoarea investiţiei va fi influenţată de rata de schimb valutar a leului faţă de orice valută convertibilă. 
Trebuie avut în vedere că moneda romanească a cunoscut o devalorizare foarte puternică, însă există 
semnale că în perioada urmatoare, în condiţiile stabilizării inflaţiei la valorile actuale, să asistăm la o 
devalorizare controlată, fară salturi semnificative. 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. 

4.4.2 Risc datorat instabilităţii legislative 
Perioada de tranziţie în care se află România se caracterizează prin modificări legislative care pot 
genera incoerenţă în plan economic. 
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Legislaţia în domeniul administraţiei publice locale, inclusiv cea privitoare la finanţele publice locale a 
fost amendată în ultimii ani. Aceste modificări legislative pot afecta activitatea autorităţilor publice 
locale. Astfel, există riscul transferării de către Stat a anumitor responsabilităţi către autorităţile locale 
cu acoperirea parţială a resurselor necesare îndeplinirii acestora, sau riscul modificarii legislatiei privind 
taxele şi impozitele ce se fac venit la bugetul local. 
Legislaţia privind valorile mobiliare a fost modificată recent printr-un pachet de legi, în prezent se 
aşteaptă apariţia regulamentelor CNVM de aplicare a acestor legi. 

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

4.4.4 Risc datorat fiscalitatii 
Modificarea fiscalitatii este un risc specific economiilor în tranzitie. Printr-o eventuala crestere a 
fiscalitatii se pot afecta veniturile pe care investitorii le-au estimat a le obtine prin investitia în 
obligatiuni. Pe de alta parte printr-o reducere semnificativa a fiscalitatii pot fi afectate veniturile 
municipalitatii şi implicit capacitatea acesteia de a returna ratele şi dobânzile aferente împrumutului 
obligatar. 

5. Garanţii şi remedii în caz de neplată 

5.1 Garanţii 
Emitentul garantează plata la termen a obligaţiilor sale referitoare la Obligaţiuni (principal. dobândă. 
comisioane) în conformitate cu “Acordul de garantare”. 

5.2 Remedii în caz de neplată 

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

6. Alte informaţii 

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

6.2 Incapacitate de plată; litigii şi procese în curs 
Primăria Municipiului Tirgu Mures are ca surse de venituri impozitele şi taxele locale datorate de 
contribuabilii persoane fizice şi juridice a caror încasare se efectueaza cu regularitate.  
Litigiile comerciale a caror obiecti este evaluat in bani, aflate pe rol, in care Primaria Tirgu Mures este 
parata, precum si valoarea acestora  sunt urmatoarele (ANEXA 11): 

• SC Gener Invest SA / Primaria Municipiului Tirgu Mures - Dosar nr. 1148/2002 Tribunalul 
Mures - 3.008.549.741 lei; 

• SC MTS Company SRL / Primaria Municipiului Tirgu Mures - Dosar nr. 7037/2001 CSJ - 
22.703.969.019 lei; 

• SC MTS Company SRL / Primaria Municipiului Tirgu Mures - Dosar nr. 544/2002 Curtea de 
Apel Tirgu Mures - 12.560.127.623 lei. 
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6.3 Responsabilitatea privind întocmirea prospectului 
Acest prospect de emisiune a fost realizat de către intermediar impreuna cu consultantul financiar al 
emitentului, societate privată română, neafiliată cu intermediarul sau grupul de vânzare. Acest prospect 
a fost intocmit pe baza documentelor puse la dispoziţie de către municipalitate şi consultantul sau 
financiar sau provin din alte surse care au fost indicate în Prospect.  

6.4 Obţinerea şi consultarea prospectului 
Copii ale prospectului de ofertă publică pot fi obţinute direct de la punctele de subscriere ale grupului 
de vanzare, de la societatea de intermediere si de la sediul emitentului. 
Achiziţionarea de valori mobiliare care formează obiectul acestui prospect va fi obligatoriu însoţită de 
declaraţia cumpăratorului referitoare la consultarea prospectului de ofertă publică. 

6.5 Anularea ofertei publice 
In caz de constatare a unor iregularitati oferta publica poate fi anulata in termen de 90 de zile de la 
data primirii la C.N.V.M. a raportului privind rezultatele acesteia. In acest caz sumele vor fi returnate 
investitorilor incepand cu a 10-a zi lucratoare de la anularea ofertei de catre CNVM, prin aceleasi 
modalitati de plata folosite pentru plata dobanzilor si a imprumtului. Sumele aferente restituirilor in 
numerar vor fi disponibile la sediile implicate, pentru un interval de 10 zile lucratoare dupa care vor fi 
returnate emitentului, care le va plati prin mandat postal. Comisioanele si spezele bancare vor fi 
suportate de emitent. 

6.6 Relevanţa informaţiei 

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

ANEXELE FAC PARTE INTEGRANTA DIN PREZENTUL PROSPECT DE OFERTA PUBLICA SI SUNT 
URMATOARELE: 

1. Acordul de garantare între Emitent şi investitori; 

2. Hotărârea CL 154/2002 / si HCL 170/2001 referitoare la emiterea de Obligaţiuni; 

3. Contul de execuţie bugetară 1999, 2000, 2001; sem.I 2002 

4. Bilantul incheiat 1999, 2000, 2001; sem.I 2002 

5. Raportul auditorului 2000, 2001;  

6. Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2002 

7. Documentaţia tehnico-economică a proiectului de investiţii şi avizele aferente; 

8. Documente de identificare ale societatilor comerciale unde Consiliul Local al Municipiului Tirgu 
Mures detine actiuni. 

9. Certificat de inregistrare fiscala. 

10. Decalaratie privind imprumuturile curente si garantiile acordate. 

11. Decalaratie privind litigiile. 

12. Adresa informare Ministerul Finantelor cu privire la emisiunea de obligaţiuni municipale. 

13. Anunt publicitar. 

14. Formular de subscriere. 

15. Formular de revocare. 
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In conformitate cu legislatia in vigoare: 

Verificand continutul acestui prospect, Emitentul accepta responsabilitatea pentru continutul acestuia 
si confirma ca nu sunt omisiuni majore si declaratii neadevarate referitoare la acest Prospect, semnand: 

EMITENT 

Dorin Florea 

Primar 
PRIMARIA MUNICIPIULUI TIRGU MURES 

Str. Marasesti. nr. 6, Tirgu Mures, jud. Tirgu Mures 
Telefon: +40-265- 16 83 30  

Fax: +40-265- 16 69 63 

INTERMEDIAR 

 

Simona CONSTANTINESCU 

Presedinte/Director 
BCR SECURITIES SA 

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

email: office@bcrsecurities.ro 

CONSULTANT FINANCIAR AL EMITENTULUI / STRUCTURAREA OBLIGAŢIUNILOR 
 

Viorel UDMA 

Director General 
V.M.B. Partners S.A. 

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

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

  

Emitentul se obligă să ramburseze datoria şi să platească dobânzile şi comisioanele aferente acestei 
datorii numai din veniturile autorităţii administraţiei publice locale, fără ca Guvernul să aibă vreo obligaţie 
de plată şi fără a fi folosită credibilitatea sau capacitatea de impozitare a Guvernului pentru garantarea 
rambursării datoriei unităţii administrativ-teritoriale, a plăţii dobânzilor şi comisioanelor aferente. 

 

 

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

REZULTATELE ACESTEIA. 


