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Către, 	, 

S~ 	d''~ 	Pri 	 .......i ce~C'~  ............... 

În atenţia domnului Primar 

Anexat, vă  transmitem în fotocopie adresa de corespondenfiă  , nr. 8933630 din 
04.12.2018 a Ministerului Finanţelor Publice, prin Direc ţia Generală  de Trezorerie şi Datorie 
Publică , înregistrată  la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 27.284 din 26.10.2018, prin care se 
solic+tă  tuturor primăriilor din judeţ  conformarea în ceea ce prive şte acţiunea de afişare a 
unor documente de promovare. Documentele vizate, ata şate în fotocopie, privesc: 

~ Cumpărarea de titluri de stat (edi ţie aniversară) în cadrul Programului TEZAUR — 

ediţie Centenar, 
~ Informare pentru _ persoanele fizice care pot cump ăra titluri de stat CENTENAR cu 

	

dobândă  de 4,5% şi scadenţă  la doi ani. 	. 

Conform solicitării exprimate de minister, v ă  rugăm să  afişaţi la sediul primăriei, la 
punctul de informare-documentare al cet ăţeanului, documentele ataşate. 

Consiliul Judeţean Galaţi va realiza unitar, la nivelul judetului, comunicarea c ătre 
Direcţia Generală  de Trezorerie şi Datorie Publică  din cadrul Ministerului Finan ţelor Publice 
cu privire la stadiul realizării actiunitor pentru promovare. 

Cu stimă , 

Teodor Laura /65 . 	 ru 	Secre uluiionel COCA 
14.12.2018 
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Domnului Marian OPRIŞAN, preedinte, preedintele Consiliului Jude ţean Vrancea 

UNIUNEA NAŢIONALĂ  A CONSILIILOR JUDEŢENE DIN ROMÂNIA 

adresa:. 	str. Dimitiie Cantemir, nr. 1. Foc şani, jud. Vrancea. 
fax: 	0237231610 
Domnului Robert Sorin NEGOJŢĂ, presedinte, primarul Sectorului 3 Bucureti 

ASOCIAŢIA MUNICIPIILOR DIN ROMÂNIA 

adresa: 	Str. Matei Basarab, nr. 63, sector 3, Bucureti, 030672. 
fax: 	0311023572 
Domnului Mădălin-Ady TEODOSESCU, preşedinte. prirnarul Oraului Bal 

ASOCIAŢIA ORAŞELOR DIN ROMÂNJA 

adresa: 	str. Buzesti, nr. 61, bJ. A6, sc. 1, et. 6, ap. 39, sector 1, Bucureti. 
fax 	021 310 71 66 
Domnului EmiJ DRAGHICI, preşedinte, primarul comunei VulcanaBăi 

ASOCIAŢJA COMUNELOR DJN ROMÂNJA 

adresa: 	str. Vlad Ţepe, nr. 18, Comuna Vulcana-Băi, jud. Dâmbovia, 137535. 
fax: 	0345 811543, 0245 230 904 

Revenim la adresa nr. 593630127.11.2018 cu rugămintea de a ne spnjini pnn promovarea 

în sediile piimăriilor, în zonele de Jucru cu publicul, a celordou ă  documente ataate (poster-

uI emisiunii Tezaur cu maturitate de 2 ani si mecanismul de subsaiere si avantajele 

instrumentului) aferente celei de-a treia emisiuni de tiUuii de stat destinate popula ţ ei în 

cadrul Programului Tezaur. Avem rug ămintea de a ne transmite pe. adresa 

contractare.dqtdp(am1nante.qov.ro  stadiuJ implementării acestor demersuii de promovare. 

Cu deosebită  consideraţie, 

Mihaela ENE 

Dire 
)K 

. ......
. 

www.mfinante.gov.ro  



Titk, l po 1 Lumparate de catre persoanetefl 	u d 	 vâi5ta de 18 ani 

la data efuarii subscrierii inclusiv de cee c Lju partl(Jpt si la 	inile antertoare 

Dobî1a este anual ă,plătibilă  la termcneie djiproectut de er lslune. 

ln perioada noiembrie - decemie a c titlurile pot i acl1I7ltionat prin unitatile operative ale Trezoreriei Statului st 

subunitailor potale din reţeaia Corpniei Naţionale PoştaRomân ă  - S.A. 

Vaioarea rnaxirnă  a subscrierii pe fiecar irvestitor este: de 200.000 lei pentru subcrierile realizate prin 

tntermediul unitatilor rnr tive aleTrezceStatului si de 200 000 lei pentru subscrterile realizate prin 

suhurităţ ite potalâin re ţeaua C.N. Pota Român ă  S.A. 

Jn 	rioada d subscrieeinvestitorii au posibilitatea s solicite anular i . r . i uhscrise, depunând o cerere de anulare. În 

izil1rcsul ti, dreptulde proprietate asupr itluildestat se transter 	tenitorilor, care prezint ă  documentelelegaie 

princare se atest ă  calitatea acesto : r,ostenitori. 

Ltsta câstigâtorilor bpusJuddobând ă  va fi publicată  pe site-ul Ministerul Finan ţelor Publice, fă ră  a include detalii Cu 

c.rdcterpersonal cidoarinformatii jridtcattve ale castigatortlor C.tigatorii bonusului de dobanda vorfi notitcati de catre 

MinisternanţelorPhlicinclusiv cei care au ubscriprintr-un oficiu po ştal al Companiei Naţ ionale Po şta Român ă  - S.A. 

Prospectul de emisiune ş i orice eventuale modific ă rt ale acestuia vor fi publicate pe: 

www.mfinante.gov.ro, www.datoriepublica.mfinante.gov.ro, 
https:f/www.comunicatii.gov.ro, https://www.posta-romana.ro . 




