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   ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ 
  

  
 

C O M U N I C A T   D E   P R E S Ă 
       
JUDETUL TIMIS anunţă plata dobânzii aferente celui de-al patrulea cupon si platii celei de-
a patra rate de principal pentru obligaţiunile municipale emise de Judetul Timis incepand cu 
data de 27.03.2012, conform Prospectului de Ofertă Publică Primară de Vânzare de 
Obligaţiuni autorizată de CNVM sub numărul 188/24.02.2011: 
 
1. Pentru cuponul IV 
 
Valoare nominala: 95,59 RON/obligatiune 
Valoare dobanda: (95,59 RON/obligatiune x 91zile x 7,07%)/360= 1,71 RON/obligatiune 
Perioada celei de-a patra  dobanzi: 27.12.2011 – 26.03.2012 (91 zile) 
Data de referinta:   20.03.2012 
Perioada de plata a dobanzii:    27.03 – 09.04.2012 
De asemenea, in perioada 27.03 – 09.04.2012, Judetul Timis va plati si cea de-a patra rata 
a imprumutului obligatar in valoare de 1,47 RON/obligatiune. 
 
Modalitati de plata a dobanzii catre Investitori: 
 pentru persoanele fizice/juridice care au achiziţionat Obligaţiuni prin subscriere în cadrul 

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

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

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

o prin transfer într-un cont bancar indicat de deţinătorul de Obligaţiuni pe un 
Formular denumit «Formular de cerere de plată a dobânzii/principalului» predat 
la orice unitate BRD – Groupe Société Générale cu trei (3) Zile Lucrătoare 
înainte de începerea platilor. 

 Comisioanele bancare aferente plăţilor de dobândă şi Principal prin virament bancar vor fi 
suportate de către Deţinătorii de Obligaţiuni în conformitate cu grila de comisioane 
standard a băncii de la data efectuării. 

2. Pentru cuponul V 
 
Pentru cuponul V aferent obligatiunilor municipale emise de Judetul Timis, rata anuala a 
dobanzii este de 5,77%, reprezentand ROBOR6M + 0,39%, folosind valoarea ROBOR6M 
valabila la Data de Referinta (5,38%). 
 
Valoare nominala: 94,12 RON/obligatiune 
Valoare dobanda: (94,12 RON/obligatiune x 92zile x 5,77%)/360= 1,39 RON/obligatiune 
Perioada celei de-a cincea  dobanzi: 27.03.2012 – 26.06.2012 (92 zile) 
Data de referinta:   20.06.2012 
Perioada de plata a dobanzii:    27.06 – 10.07.2012 
De asemenea, in perioada 27.06 – 10.07.2012, Judetul Timis va plati si cea de-a cincea rata 
a imprumutului obligatar in valoare de 1,47 RON/obligatiune. 
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