EMITENT: MUNICIPIUL BACĂU

Prospect de ofertă publică iniţială primară
de obligaţiuni municipale emise de
MUNICIPIUL BACĂU
Valoare nominală a emisiunii: 35 000 000 000 lei
Rata dobânzii: variabilă, [(BUBID6M+BUBOR6M)/2]+2%, calculată semestrial,
pentru prima perioadă de calcul rata dobânzii este de 23% pe an
Rambursarea împrumutului obligatar: în cinci rate semestriale egale
(prima rată la data de 22.05.2003, a doua rată la data de 21.11.2003, a
treia rată la data de 21.05.2004, a patra rată la data de 22.11.2004 şi ultima
rată la 23.05.2005)
Intermediar: BCR SECURITIES SA
Grup de vânzare: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ
Consultant financiar al emitentului: VMB PARTNERS SA
Emisiune de Obligaţiuni structurată de: VMB PARTNERS SA

VIZA DE AUTORIZARE APLICATĂ PE TEXTUL OFERTEI DEFINITIVE NU ARE VALOARE DE GARANŢIE ŞI
NICI NU REPREZINTĂ O ALTĂ FORMĂ DE APRECIERE A CNVM CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA,
AVANTAJELE SAU DEZEVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA
TRANZACŢIILE DE ÎNCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI; DECIZIA
CERTIFICĂ NUMAI REGULARITATEA OFERTEI ÎN PRIVINŢA EXIGENŢELOR LEGII ŞI ALE NORMELOR
ADOPTATE ÎN APLICAREA ACESTEIA.

ACEASTĂ PAGINĂ A FOST LASĂTĂ LIBERĂ ÎN MOD INTENŢIONAT
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DATE GENERALE ALE EMISIUNII DE OBLIGAŢIUNI MUNICIPALE BACĂU
1. Emitent: Municipiul Bacău, reprezentat prin Primăria Municipiului Bacău, Str. Marasesti, nr. 6,
Bacău, jud. Bacău, cod poştal 5500, cod fiscal nr.4278337, având contul nr. 245102204278337
deschis la Trezoreria Municipiului Bacău, reprezentat de domnul Dumitru Sechelariu, în calitate de
primar.
2. Valoarea totală a emisiunii: 35.000.000.000 lei.
3. Numărul de Obligaţiuni emise în vederea subscrierii: 35.000 Obligatiuni.
4. Valoarea nominală: la emitere valoarea nominală este de 1.000.000 lei/Obligaţiune. 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. Preţul de emisiune: 1.000.000 lei/Obligaţiune.
6. Preţul de vânzare: 1.000.000 lei/Obligaţiune.
7. Număr minim de Obligaţiuni subscrise: 1 Obligaţiune.
8. Perioada de derulare a ofertei: 10 zile lucrătoare de la data 27.11.2002 ora 9,00 (ora României)
până la data de 10.12.2002, ora 14,00 (cu posibilitatea prelungirii acestei perioade sau închiderii
anticipate, conform normelor în vigoare). Orice modificare a termenilor prezentei oferte publice
autorizate se va face la cererea emitentului, cu acordul prealabil al CNVM si va fi făcută publică printrun anunţ publicitar obligatoriu, în aceleaşi condiţii ca şi oferta, conform legislaţiei în vigoare.
9. Publicitate: Anunţul publicitar de ofertă va fi publicat în două cotidiene de difuzare naţională timp
de trei zile consecutiv, in conformitate cu art. 69 alin 2) din OUG nr. 28/2002 aprobata prin Legea
525/2002.
10.Tranzacţionare pe piaţa secundară: după confirmarea de către CNVM a raportului privind
rezultatul ofertei şi înscrierea obligaţiunilor la O.E.V.M., municipiul Bacău va face toate demersurile
necesare înscrierii la cota Bursei de Valori Bucureşti a obligaţiunilor municipale.
11. Dobânda plătită investitorilor: rata dobânzii este variabilă, recalculată semestrial după
formula [(BUBID6M+BUBOR6M)/2] + 2%; rata dobânzii aferentă primei perioade de plată este de 23%
pe an; dobânda se calculează începând cu data obtinerii atestatului de inchidere a ofertei publice de
vanzare, emis de CNVM şi se plăteşte semestrial.
12. Perioada de rambursare a împrumutului şi a dobânzii de către Emitent către
investitori: rambursarea se realizează în cinci rate semestriale egale - prima rată la data de
22.05.2003, a doua rată la data de 21.11.2003, a treia rată la data de 21.05.2004, a patra rată la data
de 22.11.2004 şi ultima rată la 23.05.2005.
13. Plata dobânzii şi a împrumutului către investitori:
Agentul de plată - BCR SECURITIES SA va plăti atât dobânzile cât şi principalul la scadenţă, din
fondurile puse la dispoziţie de către Primăria Bacău 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
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contului şi 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 domicili/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. Destinaţia fondurilor: Fondurile rezultate ca urmare a emisiunii de Obligaţiuni au în vedere
finanţarea proiectului de investiţii “CONSOLIDARE, MODERNIZARE ŞI AMENAJARE TEATRU BACOVIA
MUNICIPIUL BACĂU”.
15. Garanţii din partea Emitentului: Municipiul Bacău garantează plăţile dobânzilor şi rambursările
principalului aferente obligaţiunilor Municipiului Bacău, la termenele de scadenţă, prin întreaga sa
putere fiscală şi de impozitare, în conditiile legii, conform “Acordului de garantare” prezentat în
prezentul prospect de ofertă publică.
Municipiul Bacău, reprezentat 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 Bacău garantează anual este egal cu obligaţiile de plată a
principalului, a dobânzilor şi a comisioanelor referitoare la aceasta emisiune de obligaţiuni, aferente
fiecărui an: 2003, 2004 şi respectiv 2005, conform acordului de garantare prezent în acest prospect.
Veniturile care se constituie în garanţie şi care sunt încasate la bugetul local vor fi supuse conditiilor
Acordului de Garantare, care se va aplica cu prioritate faţă de orice revendicări ale unor terţi către
Primăria Municipiului Bacău, indiferent dacă aceste terţe părti cunosc sau nu cunosc Acordul de
Garantare încheiat între Primarul Municipiului Bacău şi Investitori, prezent în acest Prospect de ofertă.
16. Intermediar şi agent de plată: BCR SECURITIES S.A.
17. Grup de vânzare: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.
18. Modalitatea de efectuare a ofertei publice: plasament intermediat
19. Metoda de intermediere: metoda celei mai bune execuţii
20. Comisioane de intermediere: 35 mil. lei comision fix şi 0,9% aplicat la valoarea totală a
emisiunii de obligaţiuni subscrise, suportate de Emitent.
21. Comisioanele grupului de vânzare: 0,6% la fiecare operaţiune de încasare dar nu mai puţin
de 10.000 lei/operaţiune şi un comision de 0.5% la fiecare operaţiune de ridicare de numerar.
22. Data şi nr. Deciziei CNVM de autorizare: 2145/22.11.2002.
23. Sinteza situaţiei financiare curente a Emitentului:
•

2002: în bugetul local pe anul în curs (prezentat integral în anexă) au fost previzionate
următoarelele sume: venituri totale anuale de 1.215.680.321 mii lei, din care venituri
curente în valoare de 315.157.000 mii lei şi venituri curente plus cota defalcată din impozit
pe venit de 585.157.000 mii lei;

•

Semestrul I 2002: venituri totale de 525.573.671 mii lei, din care venituri curente în
valoare de 136.752.588 mii lei şi venituri curente plus cota defalcată din impozit pe venit
de 225.212.321 mii lei;

•

2001: venituri totale de 825.984.038 mii lei, din care venituri curente în valoare de
185.775.374 mii lei şi venituri curente plus cota defalcată din impozit pe venit de
363.318.987 mii lei;

•

2000: venituri totale de 346.569.761 mii lei, venituri curente de 113.601.185 mii lei,
venituri curente plus cota defalcată din impozit pe venit de 223.301.576 mii lei;
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•

1999: venituri totale de 231.686.185 mii lei, venituri curente de 88.309.890 mii lei,
venituri curente plus cota defalcată din impozit pe venit şi din impozitul pe salarii de
155.640.782 mii

Definiţii:
Oferta publică
de vânzare

BUBID6M

BUBOR6M

CNVM
BVB
Perioada
de derulare a
ofertei

Emitentul
Garanţie

OBLIGAŢIUNI MUNICIPALE BACĂU

Oferta unui Emitent de a vinde un Număr de obligatiuni, la preţ fix, difuzată prin
intermediul mijloacelor de informare în masă sau comunicată pe alte căi şi adresată
publicului larg, sub condiţia posibilităţii egale de receptare de către minimum 100 de
persoane, nedeterminate într-un anume fel.
Reprezintă rata medie a dobânzii plătite de o bancă (dobânda pasivă) pentru
depozitele atrase pe o perioadă de 6 luni de la alte bănci de pe piaţa interbancară
monetară.
Reprezintă rata medie a dobânzii percepută de o bancă (dobânda activă) pentru
depozitele plasate pe o perioadă de 6 luni la alte bănci pe piaţa interbancară
monetară.
Conform Normei BNR nr.4/1995, Banca Naţională a României publică zilnic un nivel
de referinţă pentru depozitele atrase (BUBID) şi plasate (BUBOR) pe piaţa
interbancară monetară.
Informaţii privind nivelul ratelor BUBID şi BUBOR se găsesc zilnic pe pagina de web a
BNR (www.bnro.ro) şi în presa financiară românească.
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare
Bursa de Valori Bucuresti.
10 zile lucrătoare de la data 27.11.2002 ora 9,00 (ora României) până la data de
10.12.2002, ora 14,00 (cu posibilitatea prelungirii acestei perioade sau închiderii
anticipate, conform normelor în vigoare). Orice modificare a termenilor prezentei
oferte publice autorizate se va face la cererea emitentului, cu acordul prealabil al
CNVM si va fi făcută publică printr-un anunţ publicitar obligatoriu, în aceleaşi condiţii
ca şi oferta, conform legislaţiei în vigoare.
Municipiul Bacău, reprezentat de Primarul Municipiului Bacău.
Municipiul Bacău, reprezentat 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 prin care
Municipiul Bacău garantează anual este egal cu obligaţiile de plată a principalului, a
dobânzilor şi a comisioanelor referitoare la aceasta emisiune de obligaţiuni, aferente
fiecărui an: 2003, 2004 şi respectiv 2005. Conform Legii nr.189/1998 a finanţelor
publice locale împrumutul contractat de autoritatea publică locală reprezinta o
obligatie generala care trebuie rambursata din resursele aflate la dispozitia autoritatii
publice locale, cu exceptia transferurilor de la bugetul de stat cu destinatie speciala.
Datoria publica locala nu reprezinta obligatii sau raspunderi ale Guvernului si aceasta
va fi rambursata exclusiv din veniturile prin care s-a garantat imprumutul respectiv de
catre autoritatile administratiei publice locale. 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.

5

PROSPECT OFERTĂ PUBLICĂ

Agent de plată
Agent de
transfer
Consultant
Financiar
al Emitentului
Încheierea
cu succes
Confirmarea
raportului
privind
rezultatele
Ofertei
Obligaţiunile
OEVM
Oferta
Prospectul
Rata dobânzii

Scadenţa
dobânzii
(cuponului)
Scadenţa
împrumutului

Data
de referinţă

Data cupon
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BCR SECURITIES S.A.
BCR SECURITIES S.A.

VMB Partners SA
Oferta va fi considerată ca fiind încheiată cu succes dacă, la data închiderii acesteia,
au fost subscrise şi plătite minim 60% din numărul de Obligaţiuni oferite public.
CNVM va confirma raportul privind rezultatele ofertei primare în condiţiile legii.

Cele 35.000 Obligaţiuni cu o valoare nominală iniţială de 1.000.000 lei/ obligaţiune,
care fac obiectul acestei Oferte.
Oficiul de Evidenţă a Valorilor Mobiliare.
Oferta făcută de Emitent pentru vânzarea unui Număr de 35.000 de Obligaţiuni
municipale, în conditiile prevăzute de acest Prospect de Ofertă Publică.
Acest prospect de ofertă publică.
Variabilă, recalculată semestrial conform următoarei formule:
d =(BUBID6M+BUBOR6M)/2] + 2%; unde: ratele BUBID şi BUBOR sunt ratele
dobânzilor interbancare, considerate la 6 luni şi se calculează ca mediile aritmetice
ale valorilor înregistrate pe parcursul ultimelor 5 zile lucrătoare anterioare datei de
referinţă.
Rata dobânzii aferente primei perioade de plată este de 23% pe an.
Dobânda se calculează începând cu data obtinerii atestatului de inchidere a ofertei
publice de vanzare, emis de CNVM şi se plăteşte semestrial.
Rata dobânzii pentru următoarea perioadă de plată se face publică intr-un ziar de
circulatie nationala şi se afişează la sediile intermediarului şi grupului de vânzare
unde s-a efectuat vânzarea pe piaţa primară a Obligaţiunilor. Nivelul ratei dobânzii va
fi comunicat OEVM şi prin sistemul Bursei de Valori Bucureşti.
Dobânda de plată D = (d x N x VN)/360 zile, unde ”d” este formulă de calcul a ratei
dobânzii definită mai sus, N = nr. de zile corespunzătoare perioadei pentru care se
plăteşte dobânda, VN = valoarea nominală a Obligaţiunilor.
Dobânda va fi platită semestrial la următoarele date: prima rată la data de
22.05.2003, a doua rată la data de 21.11.2003, a treia rată la data de 21.05.2004, a
patra rată la data de 22.11.2004, ultima rată la 23.05.2005.
O cincime din valoarea Obligaţiunii (adică 200.000 lei) este scadentă la data de
22.05.2003, o cincime din valoarea fiecărei Obligaţiuni (200.000 lei) la data de
21.11.2003, o cincime din valoarea fiecărei Obligaţiuni (200.000 lei) la data de
21.05.2004, o cincime din valoarea fiecărei Obligaţiuni (200.000 lei) la data de
22.11.2004, ultima cincime din valoarea fiecărei Obligaţiuni (200.000 lei) la data de
23.05.2005.
Reprezintă data la care o persoană trebuie să fie înregistrată în Registrul Bursei ca
deţinător de obligaţiuni pentru a fi îndreptaţită la încasarea următorei tranşe din
dobânda sau din principal. Datele de referinţă sunt următoarele 15.05.2003,
14.11.2003, 14.05.2004, 15.11.2004 şi 16.05.2005.
Reprezintă ziua calendaristică la care devine exigibilă obligaţia emitentului de a
efectua plata unei dobânzi şi/sau a unei cote părţi din principal către proprietarii de
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obligaţiuni înregistrati în Registrul Bursei la data de referinţă stabilită pentru
trimestrul respectiv.
Zile lucrătoare
Preţul bid
Preţul ask

Orice zi, exceptând sâmbetele, duminicile şi toate sărbătorile legale.
Reprezintă cel mai mare preţ la cumpărare introdus în sistemul de tranzacţionare al
BVB pentru un emitent, la un moment dat.
Reprezintă cel mai mic preţ la vânzare introdus în sistemul de tranzacţionare al BVB
pentru un emitent, la un moment dat.
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Notă către 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. 2145 din 22.11.2002.
VIZA DE AUTORIZARE APLICATĂ PE TEXTUL OFERTEI DEFINITIVE NU ARE VALOARE DE GARANŢIE ŞI NICI NU
REPREZINTĂ O ALTĂ FORMĂ DE APRECIERE A CNVM CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZEVANTAJELE,
PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACŢIILE DE ÎNCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI
PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI; DECIZIA CERTIFICĂ NUMAI REGULARITATEA OFERTEI ÎN PRIVINŢA EXIGENŢELOR LEGII ŞI
ALE NORMELOR ADOPTATE ÎN 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.
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 Bacău prin autoritatea sa executivă,
primarul, acceptă responsabilitatea pentru conţinutul acestuia şi confirmă că nu sunt
omisiuni sau declaraţii neadevărate referitoare la acest prospect.
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ACORD DE GARANTARE
Între:
Municipiul Bacău, în calitate de Emitent, reprezentat de Primar
şi
Persoanele fizice şi juridice deţinători ai obligaţiunilor municipale emise de Municipiul
Bacău în baza prospectului de emisiune avizat de CNVM cu avizul nr. _______________, 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
AVÂND

ÎN VEDE RE:

A. ART. 6

ŞI

A RT.

MODIFICĂRILE

49

DIN

LEGEA

U LTE RIOA RE,

NR.189/1998

PRIN

C A RE

PRIVIND

AU TORITĂŢILE

FINANŢELE
PU BLICE

PU BLICE

LOCALE

LOCALE,

POT

CU

GA RANTA

ÎMPRU MU TU RILE C ONTRAC TA TE, PRIN ORICE SU RSĂ DE VE NIT C ONFORM LE GII;

B. PREVE DE RILE A RT. 21 ALIN 2 DIN LE GEA NR.215/2001 PRIV IND A DMINISTRA ŢIA PU BLICĂ
LOCA LA, CU MODIFICĂ RILE ULTE RIOA RE, PRIN C ARE PRIMA RU L FU NC TIONEA ZA CA AU TORITA TE
A A DMINISTRA TIEI PU BLICE LOCA LE;
C. HOTĂ RÂ REA CONSILIU LU I LOCA L

MU NICIPIU LUI BA CĂU NR. 82/29.04.2002 PRIV IND
CONTRA CTA REA UNU I ÎMPRU MU T ÎN VA LOA RE DE 35.000.000.000 LEI PRINTR-O EMISIUNE DE
OBLIGA ŢIU NI MUNIC IPA LE, ÎN C ONDITIILE PREV EDE RILOR OUG. NR. 28/2002, A LE LEGII NR.
525/2002 ŞI A PREVE DE RILOR CNVM PRIV IND OFE RTE LE PU BLICE DE VÂ NZA RE.
AL

ÎN CONSECINŢA ACESTORA, A INTERVENIT U RMĂTORUL ACORD DE GARANTARE:
Art.1. Municipiul Bacău consimte irevocabil şi necondiţionat să garanteze obligaţiile de rambursare a
principalului şi dobânzilor aferente obligaţiunilor Municipiului Bacău, 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 Bacău 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 Bacău 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 Bacău, indiferent daca aceste terţe părţi cunosc sau nu cunosc
prezentul Acord de Garantare.
Art.4. Municipiul Bacău 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. 213402014278337, deschise la Trezoreria Municipiului Bacău.
Cuantumul veniturilor cu care Municipiul Bacău garantează anual este egal cu obligaţiile de plată a

10

PROSPECT OFERTĂ PUBLICĂ

OBLIGAŢIUNI MUNICIPALE BACĂU

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 Bacău în cadrul ofertei publice primare de vânzare de obligaţiuni
municipale pe piaţa internă de capital, în temeiul căreia Municipiul Bacău a împrumutat suma de
35.000.000.000 lei care urmează a fi rambursată în cinci rate egale ce vor fi platite semestrial astfel:
prima rată la data de 22 mai 2003, a doua rată la 21 noiembrie 2003, a treia rată la data de 21 mai
2004, a patra rată la data de 22 noiembrie 2004, iar ultima rată la data de 23 mai 2005.
Rata dobânzii aferentă acestui împrumut va fi stabilită şi platită semestrial conform formulei
[(BUBID6M+BUBOR6M)/2]+2%, la următoarele date: 22 mai 2003; 21 noiembrie 2003; 21 mai 2004;
22 noiembrie 2004; 23 mai 2005.
Art.6. Municipiul Bacău 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 Bacău 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
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 Bacău 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 Bacău.

Municipiul Bacău

Primar,

Director Economic,

Dir. Directia Administratie Publica Locala

Dumitru SECHELARIU

Sorina Genes

Ionel Lazarica
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1. Emitentul
1.1 Date de identificare a Emitentului
Municipiul Bacău, reprezentat prin Primăria Municipiului Bacău, Str. Marasesti, nr. 6, Bacău, jud.
Bacău, cod poştal 5500, cod fiscal nr.4278337, având contul nr. 245102204278337 deschis la
Trezoreria Municipiului Bacău, reprezentat de domnul Dumitru Sechelariu, în calitate de primar.
1.2 Generalităţi
Cadru istoric
Din 1408 datează prima atestare documentară a Bacăului.
La 20 aprilie 1491 este menţionat pentru prima oară în documente "Ocolul domnesc al Bacăului".
Începând cu sec. al XV-lea oraşul Bacău a fost reşedinţă ţinutului cu acelaşi nume.
Bacăul a cunoscut o fază de dezvoltare rapidă îndeosebi, după Unirea Principatelor.
"Industria" oraşului Bacău în anul 1832 era formată dintr-un atelier de lumânari, unul de pălării, 10 de
pielărie, o velniţă şi 8 fierării, ajungând la sfârşitul sec. al XIX-lea, începutul veacului al XX-lea, în
condiţiile favorabile create de Unirea Principatelor la construirea unei Fabrici de Bere (1867), una de
cherestea pe "Câmpul Poştei"(1881), Fabrica de Hârtie "Letea" (1881), o Fabrică de Mezeluri (1890), o
moară modernă (1892), Fabrica de Cosanci "Gloria" (1913), Fabrica de Maşini, Turnătorie de Fontă şi
Metale (1916) şi altele.
Din punct de vedere administrativ şi edilitar, Bacăul era în anul 1832 împărtit în 2 mahalale, numite
"ciastii', care purtau numele Roţu şi respectiv Negru.
Prin anul 1850, în Bacău iluminatul se făcea cu felinare fixate de stâlpi şi în care ardeau lumânări de
seu. În anul 1867 în centrul Bacăului au fost instalate cca. 100 de lămpi cu gaz iar începand cu anul
1902, unele străzi au fost iluminate cu ajutorul becurilor electrice.
In 1886 s-a construit un pod de fier peste râul Bistriţa, care făcea legătura oraţului cu comuna
Şerbăneşti.
Înaintea primei conflagratii mondiale s-au inaltat cateva importante edificii publice: Palatul
Administrativ, în anul 1880 s-a refăcut localul Primăriei (azi biblioteca judeţeană), iar în 1885 s-a
reorganizat Oficiul Poştal şi Telegrafic.
Secolul cuprins între Revoluţia lui Tudor Vladimirescu şi Marea Unire din anul 1918 reprezinta pentru
Bacău şi o perioada de dezvoltare culturală:
- după reforma învăţământului înfăptuită de domnul Alexandru Ioan Cuza, numărul şcolilor publice a
crescut: s-au înfiinţat şcoli de fete (1859, 1870, 1889), şcoli de băieţi (1860,1871,1918), şcoli de
meserii (1860, 1890, 1899) precum şi o şcoală israelito-româna (1896). În 1897 s-a infiinţat primul
liceu;
- în 1867 a fost infiinţată prima tipografie unde s-a tiparit primul ziar intitulat "Zorile".
Marea Unire din anul 1918 a creat un cadru favorabil pentru o nouă dezvoltare economico-socială şi
culturală a Bacăului.
Producţia industrială a crescut mult odată cu infiinţarea de noi fabrici, asfel că în anul 1935 existau, în
total, 57 unităţi industriale.
Un moment important pentru Bacău a fost pe 7 decembrie 1929 cand Bacăul a fost declarat
municipiu.
În plan cultural s-au înregistrat progrese semnificative:
•

învatamantul s-a dezvoltat rapid, astfel ca în 1938 functionau 16 scoli primare şi 5 gradinite;

•

în 1923 a luat fiinta Ateneul Cultural infiintat de Grigore Tabacaru şi George Bacovia;
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în 1938 existau 5 biblioteci, 4 cinematografe şi îşi desfăşurau activitatea trei societăţi culturale.

A urmat epoca de dictatură comunistă, perioada în care Bacăul a continuat dezvoltarea economică:
•

s-au construit importante obiective economice printre care amintim: Fabrica de Confecţii
"Bacăul", Trustul de Construcţii, Autobaza de Transporturi, Fabrica de Şuruburi, Combinatul de
Îngrăşăminte Chimice şi altele;

•

reţeaua comercială s-a dezvoltat prin darea în folosinta
"Luceafărul"(1975), a Pieţei centrale, a Pieţei Bacău-Sud.

a

Magazinului

universal

Aşezarea geografică
Bacău se află situat în estul tarii, pe cursul inferior al Bistriţei.
Municipiul este situat în zona de Nord Est a judeţului Bacău, pe coordonatele de 46° şi 35' latitudine
nordică şi 26° şi 55' longitudine estică, la 302 km distanţa faţă de Bucureşti şi 400 km de portul
Constanţa.
Distanţa faţă de principalele ţări vecine:
• 180 km faţă de Republica Moldova
• 210 km faţă de Ucraina
Clima
Datorită poziţiei sale geografice, în municipiul Bacău iarna se resimte influenţa maselor de aer arctic
(anticiclonul siberian), iar vara acţionează masele de aer umed (anticiclonul Azorelor) şi masele de aer
cald de tip mediteranean. Temperaturile pozitive extreme absolute au fost 38,80 C la 17 August 1952
iar cea mai scazută temperatură a fost de -32,50 C la 20 Februarie 1954.
Protectia mediului
Activitatea Inspectoratului de Protectie a Mediului Bacau se axeaza pe rezolvarea problemelor
prioritare si anume: poluarea si degradarea solului, apei subterane si naturii, deseurile menajere si
periculoase, etc. Exista o serie de proiecte necesare a se realiza in scopul protectiei mediului
inconjurator. Printre cele mai importante proiecte inaintate la Ministerul Apelor si Protectiei Mediului se
numara Rampa ecologica de depozitare a deseurilor in municipiul Bacau, cu statie de transfer in com.
Secuieni – Primaria Bacau (valoare estimata 20.975.000 EURO), precum si Lucrari de ecologizare

halda de fosfogips si depozitare in siguranta a deseurilor industriale – SC Sofert SA Bacau (valoare
estimata 8.700.000 EURO).
Sanatate
La sfarsitul anului 2001, in Municipiul Bacau existau in cadrul sectorului public un spital judetean, un
ambulatoriu de specialitate al spitalului judetean, un spital TBC, 105 cabinete individuale ale medicilor
de familie, 6 crese, 5 farmacii, o policlinica cu plata si 51 de cabinete stomatologice, etc. In cadrul
sectorului privat: 1 spital medical, 48 farmacii, 41 de cabinete stomatologice, 41 de cabinete medicale,
7 laboratoare medicale, etc.
Invatamant, cultura, religie
Structurarea sistemului şcolar şi universitar din municipiul Bacău vine în întimpinarea tuturor
categoriilor de consumatori de acest gen. Reţeaua unităţilor de învăţământ gimnazial şi liceal este
repartizată în funcţie de localizarea cererii, iar cea universitară se constituie într-un important centru
de pregătire profesională superioară, având caracter regional şi naţional.
Structura unitaţilor de învatamânt în Municipiul Bacău:
Universitatea de Stat Bacău
Universitatea particulară autorizată „ George Bacovia”
Licee specializate…………….………………..……..………...…..5
Colegii…………………………………….......……………..……...…2
Grupuri şcolare cu specific profesional…....……………......8
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Şcoli generale …………………………………………………....…22
Grădiniţe pentru copii preşcolari……….………………….....34
Creşe pentru copii…………………………………………………….6
Centre pentru copii…………………………..………………………7
Cultura
Cadrul cultural al municipiului Bacău cuprinde toate instituţiile necesare dezvoltării corespunzătoare a
acestei laturi umane. Teatrele, filarmonica "Mihail Jora", galeriile de artă, muzeele, Biblioteca
Judeţeană, posturile de radio şi TV precum şi ziarele locale sunt tot atâtea repere (şi puncte de
atracţie) pe care le oferă Bacăul din punct de vedere cultural.
Manifestari culturale specifice urbei completeaza fericit harta sarbatorii comune. Astfel, "Zilele
Bacăului", "Festivalul Arlekin"(destinat celor mai mici dîntre locuitori), festivalul "George Bacovia",
simpozioane stiintifice, spectacole de teatru, concerte simfonice, lansari de carte, expozitii, happeninguri stradale toate vin sa intregeasca imaginea unui oras cultural modern.
Demografie, şomaj
Număr de locuitori în Municipiul Bacău:206.652 locuitori (date demografice de la 1.01.2001 preluate
de la Directia de Statistica Bacău).
Structura populatiei în functie de criterii etnice:
- români…….......……..98,0%
- maghiari………...........0,6%
- rromi…………..........…1,1%
- alte naţionalitati….....0,3%
Structura populatiei în functie de criterii religioase:
- ortodocsi……….....….81,63%
- romano- catolici…....17,06%
- greco- catolici…….....0,06%
- penticostali………......0,29%
- adventisti…………......0,30%
- alte religii……......…...0,66%
Transporturi
Transporturi rutiere - Municipiul este strabatut de drumurile europene E85 şi E57, artere de
circulatie europene şi naţionale ce fac legatura cu Bucurestiul, cu nordul tarii, precum şi cu
Transilvania.
Transporturi feroviare - Pe cale feroviara legaturile naţionale şi internaţionale se realizeaza prin
reţeaua CFR.
Tansporturi aeriene - Pe cale aeriana, Bacăul dispune de un aeroport internaţional a carui aerogara
destinata transportului de marfa şi persoane, asigură curse regulate către diferite destinaţii naţionale
şi europene.
Economie
Beneficiind de o industrie dinamică, solidă şi diversificată Bacăul este un centru de afaceri de o înaltă
calitate, cu infrastructuăa funcţională. Acest lucru este atestat de interesul pe care îl manifestă
importante firme naţionale şi internaţionale din România pentru Bacău, firme precum concernul Shell,
reţeaua Mc Donald`s, Metro, filiale ale celor mai importante bănci româneşti şi internaţionale.
Ramurile industriale reprezentative sunt:
industria constructoare de masini: masini- unelte, echipamente pentru industria aviatica, aeronave,
organe de asamblare, echipament electric, echipament tehnologic pentru industria prelucratoare;
industria prelucrării lemnului: mobila, parchet stratificat;
industria alimentara: prelucrarea carnii, laptelui, producatori paste fainoase şi bauturi alcoolice;
14
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industria de celuloza şi hârtie: în municipiul Bacău se gaseste unicul producator de hârtie de ziar din
România;
industria usoara: tesaturi şi confectii, principalele produse din lina şi tip lina, confectii) fiind destinate
exportului, incaltaminte din piele;
industria metalurgica şi a constructiilor metalice;
industria constructiilor.
In perioada 01.01.1991-sfarsitul semestrului I 2001 s-au inregistrat 23.278 inmatriculari, ierarhia pe
domenii fiind urmatoarea: comert (56,71%), servicii (20,72%), productie (19,09%), constructii
(2,04%), import-export (1,44%).
Principalii investitori straini in judetul Bacau, dupa participarea straina la capitalul societatilor
comerciale inmatriculate in perioada 01.01.1991 – martie 2002 provin din : Spania (13,5 mil $),
Olanda (9 mil. $), Elvetia (4,8 mil. $), Italia (4,2 mil $), Germania (2,77 mil $) si SUA (2,65 mil $).
*
Indicii valorii productiei industriale (%):

Judeţ Bacău, din care
municipiul Bacău

iulie 2002/
iulie 2001
160,0
106,8

iulie 2002/
iunie 2002
105,9
115,0

cumulat 7 luni 2002/
cumulat 7 luni 2001
120,8
83,9

Cea mai mare valoare a producţiei industriale* cumulat la 7 luni 2002 a fost realizată în ordine
descrescătoare de: SC Agricola Internaţional SA, SC Sofert SA, SC Letea SA, SC Aerostar SA, SC
Pambac SA, SC CET Bacău, SC Bere Lichior Margineni SA;
Valoarea producţiei industriale* pe primele 7 luni ale anului 2002, respectiv în luna iulie în comparaţie
cu perioadele similare ale anului trecut :
Realizată în perioada :

Judeţ Bacău, din care
municipiile :
Bacău
Onesti

% faţă de:

Iulie 2002
(mld. lei)
3.106,1

Cumulat 7 luni 2002
(mld. lei)
17.827,9

809,2
1.534,1

5.302,8
7.824,8

Iulie 2001

Iunie 2002

160,0

105,9

Cumulat
7 luni 2001
120,8

106,8
277,0

115,0
114,7

83,9
246,3

Evoluţia stocului valoric de produse finite*:
Stoc la începutul lunii
iulie 2002 (mld. lei)
2.185,5
399,4

Judeţ Bacău, din care
Municipiul Bacău

Stoc la sfârşitul lunii iulie
2002 (mld. lei)
1.879,8
388,7

Diferenta (+/-) sfârşit luna –
inceput luna (mld. lei)
-305,7
-280,7

Evoluţia contractelor economice perfectate de la începutul anului 2002*:

Judeţul Bacău, din
care :
Municipiul Bacău

Comenzi şi contracte
încheiate de la începutul
anului 2002
(mld. lei)
15.766,8

Din care :
pentru export
(mld. lei)
4.644,9

Comenzi şi contracte
existente la sfârşitul
lunii iulie 2002
(mld. lei)
3.937,5

Din care rămase
de onorat în anul
curent
(mld. lei)
1.881,5

6.555,5

1.707,7

3.398,0

1.350,2

Iulie 2002 faţă
de iulie 2001
186,1
123,7

Iulie 2002 faţă
de iunie 2002
108,0
116,4

Dinamica productivităţii muncii* (%):
Judeţul Bacău, din care
Municipiul Bacău

*

Cumulat 7 luni 2002 faţă de
cumulat 7 luni 2001
136,0
93,4

Sursa : ‘Infostat’ nr. 7 - buletinul editat lunar de Direcţia Judeţeană de Statistică Bacău
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Dinamica productivităţii muncii* (valoric):

Judeţ Bacău, din care:

Realizată în perioada :
Iulie 2002
Cumulat 7 luni
(milioane
2002 (milioane
lei/salariat)
lei/salariat)
78,7
432,1

Municipiul Bacău

38,7

244,1

Iulie 2001

% faţă de:
Iunie 2002

Cumulat
7 luni 2001

186,1

108,0

136,0

123,7

116,4

93,4

*
Numărul de salariaţi şi utilizarea timpului de lucru în unităţile industriale :

Judeţ, din
care
Municipiu
Bacău

Numărul mediu de
salariaţi
Luna iulie Pondere în
2002
judeţ
(%)
31.134
100,00
14.745

Număr mediu de
salariaţi
Cumulat 7
Pondere
luni 2002
în judeţ
(%)
32.360
100,00

47,4

15.433

47,7

Indice de utilizare al timpului de lucru
Luna iulie
2002
(%)
89,2

Cumulat 7
luni 2002
(%)
89,1

88,0

87,7

Diferente faţă de
media pe judeţ pe
cumulat (%)
-1,6

Principalele firme cu capital mixt din municipiul Bacău: Agricola Internaţional S.A - investiţie
germană, World Machinery Works S.A - investiţie americană, A-E Electronics S.A - investiţie israeliană,
Elmet Internaţional S.R.L - investiţie olandeză, Diana Forest S.A - investiţie spaniolă, Sonoma
Sportswear S.R.L - investiţie elveţiană.
Cele mai mari exporturi* pe cumulat 7 luni 2002 au fost realizate de: SC Sonoma Sportswear SRL, SC
Aerostar SA, SC World Machinery Works SA, SC Asco SA şi SC Lugano Confezione SRL.
Oraşe înfrăţite
Municipiul Bacău este infrăţit cu oraşul Petach Tikva- Israel prin HCL nr.117 din 05.07.1993.
1.3 Executivul administraţiei publice locale
Autoritatea executivă este reprezentată de instituţia Primarului. Începând din 1996 această funcţie
este indeplinită de domnul Dumitru Sechelariu, membru PSD, aflat la al doilea mandat consecutiv,
Este preşedintele Filialei Bacău a Partidului Social Democrat.
Viceprimari ai municipiului sunt: Dragos Adrian Benea, şi Laurian Iulian Lucas, ambii aleşi la 22
iunie 2000.
Secretarul Primăriei Bacău, Dumitru Popa a fost numit încă din 1990.
Autoritatea administrativa este reprezentata de Consiliul Local al Municipiului Bacău, ca organ
deliberativ la administratiei publice locale. Acesta, în urma alegerilor locale din 2000 si a modificarilor
ulterioare are următoarea componenţă:
nr. crt
1
2
3
4
5
6

*

Nume şi prenume
Antoniu Constantin
Avram Dan
Tudorache Maria
Bibire-Genaru Ovidiu
Bîrzu Ilie
Bogatu George

apartenenta politica la data validarii
(23.06.2000)
Independent
PNL
PSD
Independent
PSD
PSD

Sursa : ‘Infostat’ nr. 7 - buletinul editat lunar de Direcţia Judeţeană de Statistică Bacău
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nr. crt
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nume şi prenume
Bogdan Augustin
Bustuc Marin
Ciocarlan Dorel
Cojocaru Mihai
Cosma Elena
Dragusanu Vasile
Enachescu Alexandru
Enasoaie Ioan
Floroiu Ionel
Gaisbauer Carol
Gioseanu Constantin
Zaharia Gabriela
Melinte Doina-Ofelia
Nastase Maria
Nastase Gheorghe
Pintilie Emil
Însurăţelu Gheorghe
Crăciun Emilian
Saveluc Dan
Sibisteanu Livia
Sova Lucian
Stan Gheorghe
Sutu Neculai
Todorache Nicolae

OBLIGAŢIUNI MUNICIPALE BACĂU

apartenenta politica la data validarii
(23.06.2000)
PSD
PSD
PNL
PSD
PRM
Independent
PSD
PRM
PD
PSD
PUR
PSD
Independent
PSD
PSD
PSD
PSD
PNL
PSD
PSD
PSD
PNCTD
PSD
PRM

31 Teodor Petru

PNCTD

Atat primarul cat şi consilierii locali sunt alesi la fiecare patru ani prin vot direct de către locuitorii
Municipiului. Viceprimarii sunt alesi prin vot secret de către consilierii locali din rândul acestora. Iar
secretarul este numit de către Prefectul Municipiului. Urmatoarele alegeri locale sunt programate
pentru anul 2004.
Condiţile pentru valabilitatea deliberărilor Consiliului Local şi modul de exercitare a dreptului de vot
sunt stabilite de Legea 215/2001.
1.4 Administraţia publică locală
Administratie
Autorităţile administraţiei publice a Municipiului Bacau au următoarele responsabilităţi:
elaborarea şi aprobarea bugetelor locale la termenele stabilite;
asigurarea bunei funcţionări a administraţiei publice locale, a aparatului propriu de specialitate;
stabilirea, încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale în condiţiile legii;
urmărirea execuţiei bugetelor locale şi rectificarea acestora pe parcursul anului bugetar, în condiţii
de echilibru bugetar;
stabilirea şi urmărirea modului de prestare a serviciilor publice locale, inclusiv opţiunea trecerii sau
nu a acestor servicii în răspunderea unor agenţi economici specializaţi sau servicii publice locale,
urmărindu-se eficientizarea acestora în beneficiul cetăţenilor;
administrarea eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a Municipiului;
angajarea de împrumuturi pe termen scurt, mediu sau lung şi urmărirea achitării la scadenţă a
obligaţiilor de plată rezultate din acestea;
administrarea resurselor financiare pe parcursul execuţiei bugetare în condiţii de eficienţă;
17
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stabilirea opţiunilor şi a priorităţilor în aprobarea şi efectuarea cheltuielilor publice locale;
elaborarea, aprobarea, modificarea şi urmărirea realizării programelor de dezvoltare în perspectivă,
ca bază a gestionării bugetelor locale anuale;
organizarea şi urmărirea efectuării controlului financiar de gestiune asupra gestiunii proprii,
gestiunii instituţiilor şi serviciilor publice din subordine;
reprezentarea oraşului în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoane fizice sau juridice române
şi străine, precum şi în justiţie.
Organigrama primăriei
Personalul din cadrul Primăriei Bacău este repartizat în 9 directii: Directia Sociala (18 salariati),
Directia Administratia Publica Locala (22), Directia Administratia Pietelor (115), Directia Urbanism şi
Cadastru (33), Directia Domeniu Public şi Privat (127), Direcţia de Salubrizare şi Spatii Verzi (620),
Directia Economică (23), Direcţia Impozite şi Taxe Locale (64), Direcţia Comercială (35), în 3 servicii:
Serviciul Investiţii (9), Serviciul de Administrare a Fondului Locativ (21) şi Serviciul Comunitar de
Evidenţă a Persoanelor (8). De asemenea în cadrul Primăriei Bacău mai sunt: Unitatea Implementare
Programe (2), Audit Intern (-), Birou cabinet Primar (4), Inspectorat de Protecţie Civilă (11) şi Corp
Control Primar (3). Asistenti personali 568 salariati. Totla salariati: 1683.
Conducerea Primăriei este asigurată de 4 persoane (primar, doi viceprimari, secretar).
Deţinerile de capital ale municipalităţii
S.C. CET S.A. Bacău (Municipiul Bacau este unic actionar)
Domeniul de activitate: producerea aburului şi a apei calde; transportul şi distributia aburului şi a apei
calde;
Numărul de angajati: 439 persoane
Venituri totale 2001: 269.323.599 mii lei
Venituri totale sem. I 2002: 188.690.276 mii lei
Cheltuieli totale 2001: 568.007.368 mii lei
Cheltuieli totale sem. I 2002: 333.956.021 mii lei
Subvenţii încasate pentru energia termica 2001: 0 lei
Subvenţii încasate pentru energia termica pana la 12.09.2002: 16.592.496 mii lei.
Societăţi comerciale subvenţionate de primărie
S.C. CET S.A. Bacău – vezi descrierea de mai sus
S.C. TERMLOC S.A.
Activitatea de bază o constituie producerea şi distribuirea energiei termice în municipiul Bacău.
Subvenţii acordate: pentru energia livrată populaţiei, societatea primeşte subvenţie de la bugetul de
stat şi bugetul local (40.403.335 mii lei în anul 2001 şi 16.396.791 mii lei în perioada ianuarie-iulie
2002)
Numărul de angajaţi: 470 persoane
Venituri totale 2001: 219.154.400 mii lei
Venituri totale 31.07.2002: 102.714.485 mii lei
Cheltuieli totale 2001: 201.258.384 mii lei
Cheltuieli totale 31.07.2002: 104.725.143 mii lei
S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A.
Domeniul de activitate: alte transporturi terestre de călători pe bază de grafic
Numărul de angajati: 311 persoane
Venituri totale 2001: 45.221.539 mii lei
Venituri totale 30.08.2002: 36.312.832 mii lei
Cheltuieli totale 2001: 45.092.662 mii lei
Cheltuieli totale 30.08.2002: 32.562.540 mii lei
Subvenţii acordate 2001: 5.141.429 lei
Subvenţii acordate 30.08.2002: 4.512.240 mii lei
18
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Strategia de dezvoltare a municipiului
Obiectivele prioritare ale programului de investiţii:
- Invatamant: modernizare sisteme de incalzire scoli etapa I/I - 18.000.000 mii lei, in curs de
executie
- Canalizare str. Arcadie Septilici – 12.786.631,8 mii lei, finalizata
- Consolidare taluz str. Chimiei (constructii) – 1.837.103 mii lei, in curs de finalizare;
- Amenajare parcare Teatrul de Vara - 1.004.938,8 mii lei, finalizata;
- Canalizare str. Austrului - 2.800.000 mii lei, in curs de contractare;
- Canalizare str. Zimbrului – 623.692 mii lei, finalizata;
- Canalizare str. C Moldovei (constructii) – 829.261,2 mii lei (confom SF, PTh in curs de elaborare)
- Alimentare cu gaze naturale cartier ANL Gherăieşti - 11.200.000 mii lei, in curs de contractare;
- L.T.E. Locuinţe program M.L.P.T.L – in studiu;
- Modernizare str. Zimbrului - 2.700.000.000 lei estimativ, in curs de elaborare proiect;
- Străpungere str. Luminii - 1.170.000.000 lei estimativ, in curs de elaborare proiect;
- Semaforizare (constructii+montaj) etapa I – 6.000.000 mii lei, in derulare;
- Iluminat ornamental statuie Stefan cel Mare, in studiu
- Cheltuieli din Fondul de Locuinte – faza de finalizare partiala
1.5 Emisiuni anterioare de valori mobiliare
Municipiul Bacău nu a emis în trecut valori mobiliare.

2. Date financiare
2.1 Aspecte legale
Principala reglementare în domeniul activităţii financiare a autorităţilor publice locale este legea
nr.189/1998 a finanţelor publice locale şi modificările ulterioare. Anumite articole ale vechii legi a
finanţelor locale, legea nr.27/1994, au rămas în vigoare.
Întocmirea bugetelor locale: Municipiul Bacau îşi întocmeşte bugetul local în condiţii de autonomie,
potrivit legii. Nu există relaţii de subordonare între bugetul Municipiului Bacau şi cele ale altor unităţi
administrativ-teritoriale. La începutul fiecarui exerciţiu fiscal consiliile locale aprobă bugetul local întrun format standardizat la nivel naţional care pe langă valorile anuale mai conţine şi o defalcare pe
trimestre. Acest buget este rectificat în cursul anului pentru a fi pus de acord cu noile proiecte, cu
veniturile efectiv încasate şi cheltuielile făcute.
Veniturile bugetelor locale se constituie din impozite, taxe şi din venituri cu destinaţie specială si alte
venituri, precum şi din cote şi sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, cote adiţionale
la unele venituri ale bugetului de stat şi ale bugetelor locale şi din transferuri cu destinaţie specială de
la bugetul de stat. Proiectele bugetelor locale sunt prezentate spre aprobare Consiliilor Locale, în
termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii bugetului de stat. Proiectul bugetului
local se publică în presa locală si se afişează la sediul Primăriei. Veniturile şi cheltuielile prevăzute în
bugetul local se repartizează pe trimestre, în funcţie de termenele legale de încasare a veniturilor şi de
perioada în care este necesară efectuarea cheltuielilor. Iniţiatorul bugetului de venituri şi cheltuieli,
respectiv primarul, este ordonatorul principal de credite. Bugetul local se aprobă cu votul majorităţii
consilierilor în funcţie.
Execuţia bugetară: Pe parcursul anului se urmareste continuu starea financiara a autoritatii locale prin
intocmirea conturilor de execuţie bugetara iar la finalul exercitiului fiscal se intocmeste contul de
execuţie bugetara anuala. Primarul, prin serviciile subordonate, respectiv Direcţia economică, prezintă
Consiliului Local spre aprobare, contul de încheiere a exerciţiului bugetar. Bilanţul şi contul de execuţie
se întocmesc trimestrial şi sunt certificate de către compartimentul de audit intern. Primăriile depun un
exemplar din bilanţul trimestrial şi respectiv anual la Direcţia Generală a Finanţelor Publice.
Un alt raport intocmit la final de exerciţiu financiar este bilantul. Aceste doua raportari sunt incluse în
Darea de Seama prezentata de autoritatea locala. Anual se intocmeste şi bilantul contabil.
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Angajarea de împrumuturi: Consiliile Locale poate aproba contractarea de împrumuturi interne sau

externe, pe termen mediu şi lung, pentru realizarea de investiţii publice de interes local. Consiliile
Locale, hotărăsc contractarea de împrumuturi, cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor
ce le compun. Consiliile locale pot angaja împrumuturi cu condiţia informării Ministerului de Finanţelor
Publice. In bugetul local trebuie să fie prevazute ratele scadente aferente împrumuturilor contractate,
dobânzile şi comisioanele datorate de unităţile administrativ teritoriale. Împrumuturile contractate de
unităţile administrativ teritoriale pot fi garantate de către autoritatea locală prin sursele de venituri.
In baza OG 119/1999 şi a Normelor Metodologice generale pentru organizarea şi functionarea
auditului intern aprobate prin OMF 332/2000, auditorul intern din cadrul Primăriei, domnul Dumitru
Marius Paraschivescu, a certificat bilanturile contabile şi conturile de execuţie bugetara anuale ale
Primăriei Bacău pentru anii 2000 şi 2001, concluzionand: “conturile examinate nu comporta anomalii
semnificative şi dau o imagine fidela a situatiei financiar-contabile a unitatii”.
2.2 Rezultate financiare
Datorita reformei legislatiei referitoare la finanţele publice locale din anul 1998, sunt relevante
raportarile financiare din 1999, 2000, 2001 din primul semestru al anului 2002. Aceste raportari
financiare, asa cum sunt ele organizate conform Legii 189/1998 şi modificările ulterioare, sunt
prezentate în continuare.
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Contul de execuţie bugetară:
mii lei
DENUMIREA INDICATORILOR

COD

VENITURI - TOTAL
0001
VENITURI PROPRII - TOTAL (fara
cotele defalcate din imp pe salarii, cont 4802
3202)
I. VENITURI CURENTE
0002
A. VENITURI FISCALE
0003
A1. IMPOZITE DIRECTE
0004
IMPOZITUL PE PROFIT
0102
IMPOZITE şi TAXE DE LA POPULATIE 0302
Impozitul pe veniturile liberprofesionistilor, meseriasilor şi ale altor
persoane fizice independente şi
asociatiilor familiale
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice
Taxe asupra mijloacelor de transport
detinute de persoane fizice
Impozit pe venituri din Inchirieri,
subInchirieri, locatii de gestiune şi
arendari.
Impozitul pe veniturile obtinute din
drepturi de autor şi cele cuvenite
inventatorilor şi inovatorilor
Impozitul pe veniturile obtinute din
premii şi alte castiguri în bani sau în
natura
Impozitul pe veniturile persoanelor fizice
nesalariate
Impozitul pe terenuri de la persoane
fizice
Alte impozite şi taxe de la populatie
TAXA PENTRU FOLOSIREA
TERENURILOR PROPRIETATE DE
STAT
IMPOZITUL PE CLADIRI, TERENURI
DE LA PERSOANE JURIDICE

1999
2000
2001
Sem I - 2002
Prevederi
Prevederi
Prevederi
Prevederi
Realizari
Realizari
Realizari
Realizari
definitive
definitive
definitive
trimestriale
244.071.647 231.686.185 462.114.121 346.569.761 869.647.936 825.984.038 700.152.389 525.573.671
124.373.000 125.697.023 289.793.586 191.814.541 329.137.246 312.469.666 263.712.135 201.727.777
79.962.000 88.309.890 130.748.969 113.601.185 192.192.557 185.775.374 192.206.000 136.752.588
53.042.100 67.051.424 93.045.967 81.988.690 139.919.787 130.687.971 138.789.000 96.633.471
52.606.100 65.672.054 88.745.967 77.817.474 131.958.218 123.590.682 133.703.000 91.861.516
6.884.000
6.662.356
9.212.467
8.333.814 13.858.422 12.804.458 20.000.000 7.503.969
32.624.100 42.387.471 50.633.500 43.623.920 74.918.039 66.215.166 62.703.000 45.411.039

030201

2.116.000

1.521.408

1.000.000

655.242

119.897

88.265

364.500

48.983

030202

15.492.600

21.874.144

36.000.000

32.992.136

52.096.085

52.599.854

47.164.000

35.273.038

030203

2.915.000

2.091.067

3.500.000

2.974.547

10.101.899

4.760.414

6.500.000

4.315.978

1.210.000

2.021.359

600.000

351.415

577.738

386.258

400.000

123.696

1.755.000

178.786

10.000

8.825

0

0

0

0

53.000

7.360

5.000

4.330

0

0

0

0

030208

6.985.500

11.185.976

4.000.000

1.529.935

319.791

98.745

60.000

7.595

030209

165.000
1.932.000

1.316.469
2.190.902

3.500.000
2.018.500

3.086.422
2.021.068

8.014.548
3.688.081

4.887.407
3.394.223

4.214.500
4.000.000

4.043.811
1.597.938

650.000

660.499

1.200.000

1.174.880

1.196.501

509.687

700.000

345.501

5.898.000

10.295.597

17.700.000

16.800.742

30.783.925

32.831.466

030204

030205

030207

030230
0402
0502
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mii lei
Impozitul pe cladiri de la persoane
juridice
Impozitul pe terenuri de la persoane
juridice
Taxa asupra mijloacelor de transport
detinute de persoane juridice
IMPOZITUL PE VENITUL AGRICOL
ALTE IMPOZITE DIRECTE
Taxa asupra mijloacelor de transport
detinute de persoane juridice
Impozitul pe venitul agricol
Alte incasari si impozite directe
A2. IMPOZITE INDIRECTE
IMPOZITUL PE SPECTACOLE
ALTE IMPOZITE INDIRECTE

1999

Venituri din Incasarea contravalorii
lucrărilor de combatere a daunatorilor şi
bolilor în sectorul vegetal,de la centrele
locale pt.protectia plantelor
Veniturile punctelor de Insamantari
artificiale
Veniturile circumscriptiilor sanitarveterinare

2001

Sem I - 2002

050201

5.218.000

8.784.163

15.000.000

14.447.136

27.485.544

28.989.562

37.000.000

27.595.783

050202

680.000

1.511.434

2.700.000

2.353.606

3.298.381

3.841.904

3.800.000

2.979.464

3.120.000
0
3.430.000

2.969.151
0
2.696.151

0
0
10.000.000

0
0
7.884.118

0
0
11.201.331

0
0
11.229.905

0
0
9.500.000

0
0
8.025.760

0
0
3.430.000
436.000
40.000
396.000

0
0
2.696.980
1.379.370
58.187
1.321.183

6.000.000
0
4.000.000
4.300.000
100.000
4.200.000

4.394.898
0
3.489.220
4.171.216
102.331
4.068.885

7.645.215
0
3.556.116
7.961.569
159.859
7.801.710

6.631.976
0
4.597.929
7.097.289
94.224
7.003.065

5.000.000
0
4.500.000
5.086.000
80.000
5.006.000

5.876.331
0
2.149.429
4.771.955
32.197
4.739.758

684.649

2.000.000

2.062.678

3.523.164

2.691.689

1.500.000

1.723.341

0
636.524
10

200.000
2.000.000
0

2.335
2.003.872
0

9
4.278.537
0

2.983
4.308.393
0

6.000
3.500.000
0

0
3.016.197
220

21.258.466

37.703.002

31.612.495

52.272.770

55.087.403

53.417.000 40.119.117

110.298

3.838.759

3.838.759

12.129.672

12.129.672

20.000.000 13.724.041

1.616.210

2.604.000

1.506.058

1.587.629

3.837.995

2.603.000

3.886.656

800.000

1.587.809

2.500.000

1.500.661

1.583.629

3.500.166

2.300.000

3.281.459

0

3.738

100.000

1.626

0

0

0

0

210208

0

1.359

0

0

0

0

0

0

210209

0

23.304

4.000

3.771

0

0

0

0

0602
0702
0802
080205
080206
080230
1300
1502
1702

Taxe şi tarife pentru eliberarea de licente
170203
şi autorizatii de functionare
0
Taxe de timbru pentru contestatii şi
plangeri asupra sumelor constatate si
aplicate prin acte de control sau de
0
impunere
170211
Taxe extrajudiciare de timbru
170213
300.000
Alte Incasari din impozite indirecte
170230
96.000
B. VENITURI NEFISCALE
2000
26.919.900
VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL
2002
2.815.000
REGIILOR AUTONOME
VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE
2102
800.000
PUBLICE
Alte venituri privind circulatia pe
drumurile publice

2000

210206

210207
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mii lei
Contributia lunara a parintilor sau
sustinatorilor legali pentru intretinerea
copiilor în crese
Varsaminte din disponibilitatile
instituiilorpublice şi activitatilor
autofinantate
Alte venituri de la institutiile publice
DIVERSE VENITURI

1999
210211
210212
210230
2202

Venituri din recuperarea cheltuielilor de
judecata, imputatii şi despagubiri

220202

Venituri din amenzile şi sanctiunile
aplicate potrivit dispozitiilor legale

220203

Restituiri de fonduri din finantarea
bugetara locala a anilor precedenti

220205

Venituri din concesiuni şi inchirieri

220207

Incasari din valorificarea bunurilor
confiscate, potrivit legii

220212

Incasari din alte surse
220230
II. VENITURI DIN CAPITAL
3000
VENITURI DIN VALORIFICAREA
3002
UNOR BUNURI ALE STATULUI
Venituri din valorificarea unor bunuri ale
300201
institutiilor publice
Venituri din vânzarea locuintelor
300203
construite din fondurile statului
Venituri din privatizare
300204
III. VENITURI CU DESTINATIE
3100
SPECIALA
VENITURI CU DESTINATIE
3102
SPECIALA
Taxe speciale
310201
Venituri din fondul pentru drumurile
310203
publice
Venituri din fondul de interventie
310204
Venituri din fondul pentru locuinte
310205
Donatii şi sponsorizari
310208
Sume acordate de persoane juridice şi
fizice în vederea participarii la finantarea
no acti ni de inte es p blic

310209

2000

2001

Sem I - 2002

0

0

0

0

0

336.829

300.000

461.728

0
0
23.304.900

0
0
19.531.958

0
0
31.260.243

0
0
26.267.678

0
4.000
38.555.469

0
1.000
39.119.736

407.000

371.583

500.000

422.211

719.596

429.663

300.000

233.582

164.000

115.423

800.000

512.415

407.641

548.486

400.000

390.034

347.000
8.111.900

245.506
7.297.952

300.000
12.836.517

178.644
9.189.342

4.875.282
15.319.458

1.492.246
15.043.328

1.500.000
15.800.000

1.300.988
13.113.306

0
14.275.000
432.000

0
11.501.494
1.321.948

100.000
16.723.726
20.700.000

0
15.965.066
12.481.791

0
17.233.492
2.355.756

1.268
21.604.745
1.372.284

2.000
12.812.000
1.300.000

5.395
7.465.115
4.342.461

432.000

1.321.948

20.700.000

12.481.791

2.355.756

1.372.284

1.300.000

4.342.461

4.000

559

0

0

0

0

0

0

428.000
0

1.110.860
210.529

1.200.000
19.500.000

1.463.712
11.018.079

2.239.314
116.442

1.313.097
59.187

1.000.000
300.000

1.218.961
3.123.500

0
43.499
3.000
99.970
30.814.000 22.508.420

43.979.000

36.065.185 138.344.617

65.731.565 134.588.933 125.322.008

70.206.135 60.632.728

43.979.000
850.000

36.065.185 138.344.617
767.963
55.705.860

65.731.565 134.588.933 125.322.008
32.731.675
53.429.466
51.871.776

70.206.135 60.632.728
48.401.135
38.658.072

17.179.000
0
25.500.000
450.000

15.896.500
0
19.235.781
164.941

32.757.050
0
49.095.707
500.000

14.700.000
0
17.954.394
184.661

30.762.929
0
48.465.329
406.000

30.761.685
0
41.078.308
514.415

7.000.000
1.000.000
12.775.000
450.000

7.000.000
1.000.000
13.626.883
338.217

0

0

225.000

100.000

1.300.000

949.996

400.000

0
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OBLIGAŢIUNI MUNICIPALE BACĂU

mii lei

1999

2000

2001

Sem I - 2002

unor actiuni de interes public
Venituri pt. finantarea actiunilor privind
reducerea riscului seismic al constructiilor 310211
existente cu destinatie de locuinta
Venituri din inchirierea, vânzarea şi
concesionarea unor bunuri aflate în
administrarea spitalelor publice
VENITURI DIN ALTE SURSE - TOTAL
IV. PRELEVARI DIN BUGETUL DE
STAT
COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL
PE SALARII
SUME DEFALCATE DIN TVA PT.
BUGETELE LOCALE
COTE şi SUME DEFALCATE DIN
IMPOZITUL PE VENIT, din care:
Cote defalcate din impozitul pe venit
Sume defalcate din impozitul pe venit pt.
echilibrarea bugetelor locale
Sume defalcate din impozitul pe venit
pt.subvenţionarea energiei termice livrate
populatiei
Sume alocate de consiliul judeţean pt.
echilibrarea bugetelor locale
VI. SUBVENTII
SUBVENTII PRIMITE DIN BUGETUL
DE STAT
Subvenţii primite de bugetele locale pt.
Investiţii finantate partial din
Împrumuturi externe
Subvenţii cuvenite în conditiile art.
45/140/99
Subvenţii primite de bugetele locale
pentru sustinerea sistemului de protectie
a persoanelor cu handicap
SUBVENTII PRIMITE DE LA ALTE
BUGETE

310212

0

0

0

0

0

0

180.000

0

0
0
61.000
60.835
225.209
145.828
0
9.556
119.698.647 105.989.162 172.320.535 154.755.220 540.510.690 513.514.372 436.440.254 323.845.894
81.818.109

68.849.001 143.680.197 129.553.413 470.317.482 444.776.919 430.263.254 321.431.748

3202

80.300.000

67.330.892

20.482.259

3302

1.518.109

1.518.109

0

3402

0
0

0 123.197.938 119.880.588 208.432.058 197.675.671 170.918.486 124.378.219
0 113.017.741 109.700.391 188.300.000 177.543.613 135.000.000 88.459.733

0

0

0

0

132.058

132.058

14.775.486

14.775.486

0

0

10.180.197

10.180.197

19.000.000

19.000.000

21.143.000

21.143.000

0
32.634.845

0
32.170.327

0
28.640.338

0
25.201.807

1.000.000
37.687.456

1.000.000
37.687.635

0
6.177.000

0
2.414.146

32.634.845

32.170.327

21.140.338

20.604.263

37.687.456

37.687.635

6.177.000

2.414.146

17.803.000

17.338.482

21.140.338

20.604.263

28.906.000

28.906.000

6.177.000

2.414.146

14.831.845

14.831.845

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.781.456

8.781.635

0

0

0

0

7.500.000

4.597.544

0

0

0

0

340201
340202
340203
340204

3702
370203
370205
370207
3902

24

9.672.825

80.000

62.147

300.000

110

0 261.805.424 247.039.101 259.044.768 197.053.419
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OBLIGAŢIUNI MUNICIPALE BACĂU

mii lei

1999

Subvenţii din bugetul Fondului special de
solidaritate sociala pt. persoanele cu
handicap către bugetele locale pt.
390203
sustinerea sistemului de protectie a
persoanelor cu handicap
VIII. INCASARI DIN RAMBURSAREA
IMPRUMUTURILOR ACORDATE
IX. IMPRUMUTURI
4400
IMPRUMUTURI PENTRU INVESTITII 4402
Împrumuturi interne pentru investiţii
440201

2000

2001

Sem I - 2002

0

0

7.500.000

4.597.544

0

0

0

0

0
5.245.693
5.245.693
5.245.693

0
4.969.834
4.969.834
4.969.834

0
0
0
0

0
0
0
0

0
32.505.752
32.505.752
32.505.752

0
31.049.818
31.049.818
31.049.818

0
0
0
0

0
0
0
0

CHELTUIELI - TOTAL
244.071.647 229.129.236 462.114.121 348.815.834 869.647.936 823.083.826 807.542.177 517.654.703
5002
I. SERVICII PUBLICE GENERALE
20.383.543 19.623.190 27.555.600 24.666.897 38.417.267 37.672.695 31.901.830 17.126.956
5100
AUTORITATI PUBLICE
20.383.543 19.623.190 27.555.600 24.666.897 38.417.267 37.672.695 31.901.830 17.126.956
5102
AUTORITATI EXECUTIVE
20.383.543
19.623.190
27.555.600
24.666.897
38.417.267
37.672.695
31.901.830
17.126.956
510205
II. CHELTUIELI SOCIAL 38.619.436 36.687.164 60.672.000 54.633.549 374.527.244 357.284.190 450.311.139 286.149.691
CULTURALE
5700
INVATAMANT
26.100.436 24.271.947 37.867.000 35.826.541 329.343.061 313.262.473 335.724.099 244.644.855
5702
Invatamant prescolar
8.217.436
7.968.977
6.724.357
5.884.194
70.043.327
64.925.043
79.871.550
52.557.247
570202
Invatamant primar şi gimnazial
6.405.000
6.304.027
12.878.039
12.704.029 120.768.628 111.002.235
114.587.000
83.831.417
570203
Invatamant liceal
11.243.000
9.536.308
18.158.451
17.132.223 133.896.885 133.131.668
137.038.382 104.752.240
570204
Invatamant profesional
235.000
462.635
106.153
106.095
4.634.221
4.203.527
4.227.167
3.503.951
570205
SANATATE
2.150.000
2.116.268
2.750.000
1.978.152
5.739.300
5.549.566
4.843.685 4.177.723
5802
Crese
800.000
800.000
1.250.000
930.000
4.159.300
4.156.308
3.843.685
3.193.823
580205
Alte institutii şi actiuni sanitare
1.350.000
1.316.268
1.500.000
1.048.152
1.580.000
1.393.258
1.000.000
983.900
580250
CULTURA, RELIGIE şi ACTIUNI
PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA şi
DE TINERET
1.642.000
1.637.163
2.000.000
658.142
8.283.688
8.043.469
9.557.000 5.277.780
5902
Teatre şi institutii profesioniste de
spectacole şi concerte
25.000
25.000
30.000
27.940
3.712.688
3.530.790
6.060.000
4.006.000
590205
Culte religioase
Activitatea sportiva
Alte institutii şi actiuni privind cultura,
religia şi activ. sport şi de tineret
ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII,
PENSII, AJUTOARE şi
INDEMNIZATII

590215
590220

0
1.567.000

0
1.562.163

1.000.000
700.000

0
460.150

3.080.000
1.120.000

3.080.000
1.110.000

2.000.000
1.373.000

350.000
845.000

590250

50.000

50.000

270.000

170.052

371.000

322.679

124.000

76.780

8.727.000

8.661.786

18.055.000

16.170.714

31.161.195

6002

25

30.428.682 100.186.355 32.049.333
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mii lei
Centre de ingrijire si asistentai
Centre de integrare prin terapie
ocupationala
Cantine de ajutor social
Ajutor social
Indemnizatii de nastere
Camine pentru persoane varstnice
Drepturile asistentului personal pt. Copii
şi adulti cu handicap grav

600202

1999
1.877.600
1.860.585

2000
2.558.300

2.663.188

2001
6.817.396

600205
600207
600209
600216
600242

1.085.400
2.469.000
902.675
257.000
0

1.102.372
2.407.425
901.434
255.038
0

600247

0

0

Sem I - 2002
5.733.769
1.790.043

6.454.243

1.287.700
3.078.000
932.000
255.000
0

981.676
3.019.948
892.785
240.154
0

0
4.750.000
800.000
260.000
4.647.341

0
4.582.853
714.893
228.367
4.646.700

0
3.118.960
12.770.338
0
2.527.500

0
957.260
3.184.206
0
1.875.163

7.500.000

5.930.963

12.836.458

12.751.626

8.873.640

8.463.457

Alte actiuni privind asistenta sociala,
alocatii, pensii, ajutoare şi indemnizatii

2.135.325
2.134.932
2.444.000
2.442.000
1.050.000
1.050.000
67.162.148
15.779.204
600250
IV. SERVICII şi DEZVOLTARE
136.199.115 133.085.537 209.056.358 182.495.612 299.738.899 284.084.481 204.648.159 118.661.597
PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU şi APE 6300
SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA
şi LOCUINTE
6302 136.199.115 133.085.537 209.056.358 182.495.612 299.738.899 284.084.481 204.648.159 118.661.597
Intretinerea şi repararea strazilor
56.335.683
58.988.448
81.732.595
67.582.515
71.187.986
63.709.404
68.854.454
37.271.399
630202
Iluminat
3.000.000
2.537.037
4.400.000
4.251.829
5.925.200
5.919.734
8.000.000
5.653.295
630203
Salubritate
1.392.641
621.936
0
0
0
0
0
0
630204
Intretinere gradini publice, parcuri, zone
7.879.835
8.642.904
22.770.277
21.395.902
91.977.326
90.376.471
34.532.134
15.578.348
verzi şi de agrement
630205
Locuinte
0
0
0
0
2.939.769
1.728.933
7.588.271
2.307.362
630208
Alimentari cu apa, statii de epurare ptr.
ape uzate, colectoare, statii de pompare 630209
23.025.540
21.799.388
28.886.136
25.222.003
45.365.503
42.416.126
16.725.090
9.578.357
Retele, centrale şi puncte termice
Canalizare
Introducere de gaze naturale în localitati
Alte actiuni privind dezvoltarea publica şi
locuinte
V. ACTIUNI ECONOMICE
AGRICULTURA şi SILVICUTURA
Combaterea daunatorilor şi bolilor din
sectorul vegetal - centre locale pentru
protectia plantelor
Circumscriptii sanitar-veterinare (exclusiv
epizootii)
Centre judetene si locale de consultanta
agricola
TRANSPORTURI şi COMUNICATII

630210
630211
630213

16.349.954
10.000
3.586.330

16.349.954
0
1.925.133

35.630.197
0
5.182.992

35.627.825
0
1.339.358

45.160.000
0
734.586

45.157.079
0
148.411

21.143.000
0
23.000

21.143.000
0
0

630250
6700
6702

24.619.132
2.269.553
269.553

22.220.737
2.238.173
239.393

30.454.161
14.499.619
130.319

27.076.180
9.521.596
84.973

36.448.529
10.860.683
1.433.683

34.628.323
10.617.842
1.407.006

47.782.210
7.256.730
1.056.730

27.129.836
5.371.115
739.417

670204

219.984

84.819

90.319

45.957

73.105

47.401

24.956

2.043

670212

49.569

154.574

40.000

39.016

0

0

0

0

9.436.623

1.360.578
9.427.000

1.359.605
9.210.836

1.031.774
6.200.000

737.374
4.631.698

670213
6802

2.000.000

1.998.780

14.369.300
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mii lei
Transportul în comun
680207
ALTE ACTIUNI ECONOMICE
6902
Prevenire si combatere inundatii si
690203
gheturi
Sustinerea programelor de
dezvoltare regionala
690219
Alte cheltuieli pentru actiuni
economice
690250
VI. ALTE ACTIUNI
7200
ALTE ACTIUNI
7202
Comandamente militare
720202
Protectie civila
720207
Alte cheltuieli
720250
Cheltuieli de capital
720270
VII. FONDURI DE GARANTARE şi
7600
REDISTRIBUIRE
FOND PT. GARANTAREA
IMPRUMUTURILOR EXTERNE,
DOBANZILOR şi COMISIOANELOR
AFERENTE
7602
Fond pentru garantarea imprumuturilor
externe, dobinzilor di comisioanelor
aferente contractate sau garantate de
autoritatile administratiei publice locale 760202
VIII. TRANSFERURI
8400
TRANSFERURI CATRE ALTE BUGETE 8402
Transferuri din bugetele locale către
bugetul fondului de asigurari sociale de
sanatate
840201
Transferuri din bugetul comunei,
orasului, municipiului sau sectorului
munic. Bucuresti către consiliul judeţean
pt. sustinerea sistemului de protectie a
copilului
840204
IX. IMPRUMUTURI ACORDATE
8600
IMPRUMUTURI
8602
X. PLATI DE DOBANZI şi ALTE
CHELTUIELI
8800
DOBANZI AFERENTE DATORIEI
PUBLICE LOCALE şi ALTE
8802
CHELTUIELI

OBLIGAŢIUNI MUNICIPALE BACĂU

1999
2.000.000
1.998.780
0
0

2000
14.369.300
0

9.436.623
0

2001
9.427.000
0

9.210.836
0

Sem I - 2002
6.200.000
4.631.698
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
1.686.000
1.578.000
165.000
0
1.413.000
0

0
1.618.352
1.510.562
104.745
0
1.405.817
0

0
4.054.200
3.629.200
0
391.200
3.238.000
0

0
3.546.744
3.130.205
0
158.568
2.971.637
0

0
3.974.910
3.974.910
0
842.852
3.132.058
0

0
3.158.993
3.158.993
0
661.538
2.497.455
0

0
7.768.184
7.768.184
0
1.268.184
6.500.000
0

0
4.609.634
4.609.634
0
474.789
4.134.845
0

108.000

107.790

425.000

416.539

1.140.000

1.131.047

1.000.000

825.218

108.000

107.790

425.000

416.539

1.140.000

1.131.047

1.000.000

825.218

108.000
0
0

107.790
0
0

425.000
2.777.069
2.777.069

416.539
2.776.252
2.776.252

1.140.000
2.800.000
2.800.000

1.131.047
2.800.000
2.800.000

1.000.000
1.750.000
1.750.000

825.218
1.750.000
1.750.000

0

0

2.777.069

2.776.252

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2.800.000
0
0

2.800.000
0
0

1.750.000
0
0

1.750.000
0
0

585.000

561.408

534.823

534.822

3.000.000

2.773.257

5.700.000

5.142.941

585.000

561.408

534.823

534.822

3.000.000

2.773.257

5.700.000

5.142.941
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OBLIGAŢIUNI MUNICIPALE BACĂU

1999

2000

2001

Sem I - 2002

CHELTUIELI
Dobânzi aferente datoriei publice locale
880201
interne
PLATI DE DOBANZI
8902
XIV. RAMBURSARI DE
9000
IMPRUMUTURI
RAMBURSARI IMPRUMUTURI
ACORDATE
9002
Rambursarea împrumuturilor interne
pentru investiţii
900203
XV. FONDURI DE REZERVA
9500
FONDURI DE REZERVA
9502
Fond de rezerva bugetara la dispozitia
consiliilor locale şi judeţene
950205
XVI. CHELTUIELI CU DESTINATIE
9600
SPECIALA
CHELTUIELI CU DESTINATIE
SPECIALA
9602
Servicii publice finantate din taxe
speciale
960201
Cheltuieli din fondul pentru drumurile
960202
publice
Cheltuieli din fondul de interventie
960203
Cheltuieli din fondul pentru locuinte
960204
Cheltuieli din donatii şi sponsorizari
960207
Cheltuieli din sume acordate de
persoane juridice şi fizice în vederea
participarii la finantarea unor actiuni de
interes public
960208
Cheltuieli pt. finantarea actiunilor privind
reducerea riscului seismic al constructiilor
existente cu destinatie de locuinta
960210
Cheltuieli pt. Achizitionarea de aparatura
medicala pt. Spitalele publice
960211
EXCEDENT/DEFICIT
EXCEDENT
Excedent

9800
9802
980201

585.000
0

561.408
0

534.823
0

534.822
0

3.000.000
0

2.773.257
0

5.700.000
0

5.142.941
0

350.000

350.000

4.619.835

4.619.834

600.000

600.000

22.000.000 21.440.376

350.000

350.000

4.619.835

4.619.834

600.000

600.000

22.000.000 21.440.376

350.000
0
0

350.000
0
0

4.619.835
0
0

4.619.834
0
0

600.000
0
0

600.000
0
0

22.000.000
5.000.000
5.000.000

21.440.376
0
0

0

0

0

0

0

0

5.000.000

0

43.979.000

34.965.412 138.344.617

66.020.528 134.588.933 122.961.321

70.206.135 56.577.175

43.979.000

34.965.412 138.344.617

66.020.528 134.588.933 122.961.321

70.206.135 56.577.175

850.000

580.881

55.705.860

32.671.800

53.429.466

50.157.553

48.401.135

37.568.751

17.179.000
0
25.500.000
450.000

15.088.413
0
19.150.372
145.746

32.757.050
0
49.095.707
500.000

15.508.087
0
17.633.901
145.905

30.762.929
0
48.465.329
406.000

30.761.685
0
40.441.183
405.075

7.000.000
1.000.000
12.775.000
450.000

7.000.000
1.000.000
10.834.113
174.311

0

0

225.000

0

1.300.000

1.049.996

400.000

0

0

0

0

0

0

0

180.000

0

0

0

61.000

60.835

225.209

145.829

0

0

0
0
0

2.556.949
2.556.949
0

0
0
0

-2.246.073
0
0

0
0
0

2.900.212 -107.389.788
2.900.212
0
0
0

7.918.967
7.918.967
0
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OBLIGAŢIUNI MUNICIPALE BACĂU

mii lei
Fond de rulment propriu al unitatii
administrativ-teritoriale
Rambursarea din excedentele bugetelor
locale a împrumuturilor contractate în anii
precedenti
Disponibil din taxe speciale
Disponibil din venituri din vânzarea unor
bunuri apartinand domeniului privat
Disponibil din venituri din fondul
pt.drumurile publice
Disponibil din veniturile din fd. de
interventie
Disponibil din venituri din fondul pt.
.locuinte
Disponibil din amortizarea mijloacelor fixe
Disponibil din venituri din fd. Aviatiei
civile
Disponibil din donatii şi sponsorizari
Disponibil din sume acordate de persoane
juridice şi fizice în vederea participarii la
finantarea unor actiuni de interes public
Disponibil din venituri pt. Finantarea
Programului de pietruire a drumurilor
comunale şi alimentarea cu apa a satelor
Fond de rulment destinat acoperirii
golului temporar de casa
Fond de rulment destinat acoperirii
definitive a deficitului bugetar

1999

2000

2001

Sem I - 2002

980204

0

1.457.176

0

0

0

539.525

0

0

980205
980207

0
0

0
1.099.773

0
0

0
59.875

0
0

0
1.714.222

0
0

0
1.961.179

980208

0

0

0

0

0

0

0

0

980209

0

0

0

0

0

0

0

0

980210

0

0

0

0

0

0

0

0

980211
980212

0
0

0
0

0
0

320.493
0

0
0

637.125
0

0
0

1.043.027
0

980213
980214

0
0

0
0

0
0

0
38.756

0
0

0
109.340

0
0

0
167.291

980215

0

0

0

100.000

0

-100.000

0

0

980216

0

0

0

0

0

0

0

0

980217

0

0

0

0

0

0

0

0

980218
Fond de rulment destinat finantarii unor
investiţii sau pentru dezvoltarea serviciilor
publice locale
980219
DEFICIT (rd. 230 )
9902
Deficit (rd.95-1)
990201
Deficit acoperit din fondul de rulment
propriu al unitatii administrativ-teritoriale 990202
Deficit acoperit din venituri cu destinatie
speciala rămase disponibile din anii
precedenti
990203

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
2.246.073
0

0
0
0

0
0
0 107.389.788
0
0

0
0
0

0

0

0

1.957.110

0

0

0

0

0

0

0

288.963

0

0

0

0
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OBLIGAŢIUNI MUNICIPALE BACĂU

Bilanţ privind execuţia bugetului local
Nr.

mii lei Cod

ACTIV
A. MIJLOACE FIXE, TERENURI ŞI OBIECTE
DE INVENTAR (cod 101 la 103)
Mijloace fixe şi terenuri (ct. 01)
Obiecte de inventar (ct. 602+603+604)
B. MIJLOACE BANESTI, DECONTARI,
CHELTUIELI ŞI MATERIALE (cod 111 +
140)
2 Mijloacele bugetului local (cod 112 +
131)
2.1 Disponibilitatile bugetului local (cod 115
la 126)
Disponibil al bugetului local la trezoreria statului
(ct. 103)
Disponibil din fondul de rulment al bugetului
local (ct. 103.01)
Disponibil din venituri cu destinatie speciala (ct.
104)
Împrumuturi temporare acordate potrivit legii
(ct. 207)
Decontari din credite int. pt. investiţii (ct. 214)
2.2 Cheltuielile bugetului local (cod (132 la
134)
Cheltuieli curente ale bugetului local (ct. 400)
Cheltuieli cu destinatie speciala ale bugetului
local (ct. 402)
3 Bugetele institutiilor (cod 141 + 190 +
200 + 220 + 260)
3.1 Disponibilitati banesti (cod 142 + 160)
Disponibilitati ale institutiei publice (cod
143 la 150)
Disponibil pt sume de mandat şi sume în
depozit (ct. 110)
Disponibil al institutiei publice finanţate din
venituri extrabugetare (ct. 120)
Disponibilitati din mijloace cu destinatie
speciala (cod 161 + 166)
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala şi
de redistribuire (ct. 119.01)
Disponibil din fondul pentru garantarea
împrumuturilor externe, dobânzilor şi
comisioanelor aferente (ct. 175)
3.2 Mijloace banesti şi alte valori (cod 191 la
193)
Casa (ct. 13)
Alte valori (ct. 159)
3.3 Decontari şi debitori (cod 202 la 209)
Debitori (ct. 220)
Clienti (ct. 225)
3.4 Cheltuieli (cod 221 + 240)
Cheltuielile institutiei publice (cod 222 la
226)
Cheltuielile institutiei publice finanţate de la
buget (ct. 410)
Cheltuieli pentru investiţii în continuare (ct.
415)
Cheltuielile institutiei publice finanţate din
venituri extrabugetare (ct. 420)
Cheltuieli din mijloace cu destinatie
speciala (cod 241)

100

1998

1999

2000

2001

S1/ 2002

8.693.083 34.057.130 46.593.758 112.671.956

135.007.231

101
7.439.017
28.275.981
29.233.794
103
1.254.066
5.781.149
17.359.964
110 16.377.901 23.096.631 10.823.121

69.212.066
78.406.370
43.459.890
56.600.861
62.503.935 1.104.898.287

111

1.080.034

8.256.818

1.390.912

34.740.942

538.874.237

112

1.080.034

8.256.818

1.390.912

34.740.942

21.219.534

115

0

0

0

0

7.918.968

116

1.080.034

2.537.211

580.101

1.119.626

1.119.626

123

0

1.099.773

810.811

3.171.498

3.171.498

124

0

0

0

0

0

125
131

0
0

4619.834
0

0
0

30.449.818
0

9.009.442
517.654.703

132
134

0
0

0
0

0
0

0
0

461.077.528
56.577.175

140 15.297.867 14.839.813

9.432.209

27.762.993

566.024.050

141
142

1.045.831
761.285

859.189
421.708

2.106.326
454.785

6.034.529
1.645.928

10.412.393
4.295.885

145

164.957

297.464

385.043

432.189

1.210.635

149

596.328

124.244

69.742

1.213.739

3.085.250

160

284.546

437.481

1.651.541

4.388.601

6.116.508

161

264.465

284.570

585.424

1.275.466

1.463.442

166

20.081

152.911

1.066.117

3.113.135

4.653.066

190

4.334.159

1.120.247

642.479

1.585.687

3.264.019

191
193
200
205
207
220
221

1.781
4.332.378
2.658.727
2.274.102
384.625
6.425.473
6.425.473

0
1.120.247
5.017.982
4.995.419
22.563
4.748.529
4.748.529

0
642.479
1.108.240
1.108.217
23
638.033
638.033

0
1.585.687
1.580.810
1.519.732
61.078
4.191.367
4.191.367

314.861
2.949.158
2.295.683
2.227.318
68.365
533.309.674
531.436.575

222

0

0

0

0

509.660.829

225

6.425.473

4.748.529

638.033

4.191.367

5.123.675

226

0

0

0

0

16.652.071

240

0

0

0

0

1.873.099
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Nr.

mii lei
Cheltuieli din fonduri cu dest. spec. (ct.4 21)
3.5 Materiale (cod 261 la 273)
Medicamente şi materiale sanitare (ct. 600.01)
Materiale de intretinere şi gospodarie (ct.
600.02)
Alimente şi furaje (ct. 600.03)
Materiale cu caracter functional (ct. 600.04)
Alte materiale (ct. 600.09)
Materiale în prelucrare (ct. 601)
Animale şi pasari (ct. 610 + 611)
Produse (ct. 620)
TOTAL ACTIV (cod 100 + 110)

OBLIGAŢIUNI MUNICIPALE BACĂU
Cod
241
260
261
262

1998

1999

0
833.677
18.705
513.792

2000

0
3.093.866
60.051
1.694.207

2001

0
4.937.131
28.471
2.345.123

0
14.370.600
670.894
5.133.343

S1/ 2002
1.873.099
16.742.281
681.520
6.928.595

263
116.514
439.455
552.118
1.301.037
640.906
264
108
0
0
1.089.024
1.067.118
265
24.774
608.913
1.810.183
5.819.141
7.248.591
269
527
737
5.661
35.303
130.219
272
2.200
13.200
12.911
0
21.700
273
157.057
277.303
182.664
321.858
23.632
280 25.070.984 57.153.761 57.416.879 175.175.891 1.239.905.518

PASIV
A. FONDURI (cod 303 + 307)
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul
public al unitatii administrativ-teritoriale (ct.
308)
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul
privat al unitatii administrativ-teritoriale (ct.
309)
Fondul mijloacelor fixe şi terenurilor (ct. 310)
Fondul obiectelor de inventar (ct. 311)
B. VENITURI, FINANŢARI DE LA BUGET,
DECONTARI ŞI ALTE SURSE (cod 311 +
340)
2 Sursele bugetului local (cod 314 la 328)
Împrumuturi pentru investiţii (ct. 205)
Fondul de rulment (ct. 339)
Venituri curente ale bugetului local (ct. 500)
Excedentul veniturilor cu destinatie speciala (ct.
338)
Venituri cu destinatie speciala ale bugetului
local (ct. 502)
3 Bugetele institutiilor (cod 341 + 370 +
390 + 420)
3.1 Finanţarea institutiilor (cod 342 + 343 +
350 la 359)
Finanţare de la buget privind anul curent (ct.
700), din care:
Finanţarea de la buget privind anii precedenti şi
alte surse (ct. 702)
3.2 Venituri extrabugetare (cod 371 + 374)
Venituri extrabugetare ale institutiei publice (ct.
520)
Venituri din anii precedenti şi alte surse (ct.
528)
3.3 Decontari, creditori şi alte surse (cod 391
la 404)
Decontari cu salariaţii (ct. 230)
Creditori (ct. 231)
Decontari cu bugetul statului (ct. 232)
Decontari privind asigurarile sociale (ct. 233)
Furnizori (ct. 234)
Decontari privind contributia la constituirea
fondului de somaj (ct. 235)
Venituri de realizat (ct. 531)
3.4 Mijloace cu destinatie speciala şi credite
bancare (cod 421+450)
Mijloace cu destinatie speciala (cod 422
la 431)

300
303

8.693.083 34.057.130 46.593.758 112.671.956
0
0
0
16.814.595

304

0

0

0

10.523.670

135.007.231
17.774.965
13.052.304

305
7.439.017
28.275.981
29.233.794
306
1.254.066
5.781.149
17.359.964
310 16.377.901 23.096.631 10.823.121

41.873.801
47.579.101
43.459.890
56.600.861
62.503.935 1.104.898.287

311
314
317
318
326

1.080.034
0
1.080.034
0
0

8.256.818
4.619.834
2.537.211
0
1.099.773

1.390.912
0
580.101
0
810.811

34.740.942
30.449.818
1.119.626
0
3.171.498

538.874.237
9.009.442
1.119.626
464.940.943
3.171.498

328

0

0

0

0

60.632.728

340 15.297.867 14.839.813

9.432.209

27.762.993

566.024.050

6.089.313 -11.685.602

15.605.819

512.737.559

341

-80.495

343

0

0

0

0

505.970.370

350

-80.495

6.089.313

-11.685.602

15.605.819

6.767.189

370
371

6.551.471
4.954.722

282.665
95.548

-221.033
63.601

1.962.313
1.213.739

21.085.096
19.483.496

374

1.596.749

187.117

-284.634

748.574

1.601.600

390

8.779.574

8.257.330 20.206.746

6.786.659

25.238.138

393
394
395
398
399
400

0
497.012
5.712
951
1.261.779
0

0
629.723
12.937
8.058
715.247
0

0
969.641
58.284
0
16.585.414
0

0
1.612.590
46.053
0
1.422.173
0

-1.649.604
7.945.099
1.497.777
6.334.253
4.936.550
768.696

404
420

7.014.120
47.317

6.891.365
210.505

2.593.407
1.132.098

3.705.843
3.408.202

5.405.367
6.963.257

421

47.317

210.505

1.132.098

3.408.202

6.963.257
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Nr.

mii lei
Fonduri cu destinatie speciala (ct. 337)
Fondul pentru garantarea împrumuturilor
externe, dobânzilor şi comisioanelor aferente
(ct. 375)
Credite bancare (ct. 704)
TOTAL PASIV (cod 300 + 310)

OBLIGAŢIUNI MUNICIPALE BACĂU
Cod
422
428

1998
27.236
20.081

1999
57.594
152.911

2000
65.981
1.066.117

2001
295.067
3.113.135

S1/ 2002
2.310.191
4.653.066

450
0
0
0
0
0
460 25.070.984 57.153.761 57.416.879 175.175.891 1.239.905.518

Principalul raport financiar al unei autorităţi locale este execuţia bugetară. De asemenea, acest raport
financiar este şi principalul punct de plecare în analiza stării financiare a autorităţii locale. Structura
execuţiei bugetare este definită de legea 189/1998 a finanţelor publice locale.
În cazul existenţei unor diferenţe între datele cuprinse în raportările financiare anexate şi datele
prezentate în capitolul Rezultatele financiare, se vor lua în considerare situaţiile financiare oficiale ale
Primăriei, aşa cum sunt ele anexate prezentului Prospect.
În cazul autorităţilor publice bilanţul nu este un instrument important pentru analiza situaţiei financiare
a emitentului. Acesta înregistrează activele şi pasivele la valoarea lor istorică de intrare, fără reevaluări
şi fără a scadea amortizarea.
Emitentul îşi depozitează disponibilităţile financiare rezultate din încasări fiscale exclusiv în contul său
de la Trezoreria Bacău.
2.3 Indicatori de analiză financiară
Pentru analiza financiară a municipalităţii s-au utilizat indicatorii propusi în cadrul Programului
USAID/România privind Administraţia Publică Locală. Aceşti indicatori sunt prezentaţi în „Manualul de
evaluare preliminară a credibilităţii financiare a autorităţilor publice locale din România utilizând
indicatori financiari primari”, material elaborat de Robert Kehew, Victor Giosan, Research Triangle
Institute (RTI) şi Government Finance Group / ARD.
Comparăm indicatorii anuali obţinuţi pentru Bacău (BC) cu media indicatorilor anuali pentru oraşele (a
căror date financiare sunt disponibile) cu un număr de locuitori peste 200.000 (notat cu >200.000):
1999
INDICATOR

simbol

CAPACITATEA DE A GENERA VENITURI
Procentul de venituri din Impozitul pe proprietate
din Totalul veniturilor
Procentul de venituri fiscale din totalul veniturilor
Procentul veniturilor recurente din totalul
veniturilor
Total venituri (re)curente pe cap de locuitor (mii
lei)
Venituri operationale ca procent din totalul
veniturilor
Total venituri pe cap de locuitor (mii lei)

CGV

RIGIDITATEA CHELTUIELILOR
Cheltuieli cu finantarea serviciului datoriei ca
procent din total cheltuieli
Cheltuieli cu finantarea serviciului datoriei şi cu
personalul direct, ca procent din total cheltuieli
Cheltuieli cu finantarea serviciului datoriei, cu
personalul şi cu subvenţia la energia termica şi
transportul local, ca procent din total cheltuieli
Cheltuieli cu finantarea serviciului datoriei, cu
personalul şi cu subvenţia la energia termica şi
transportul local, pe cap de locuitor (mii lei)
Cheltuieli curente şi cele cu finantarea serviciului
datoriei, ca procent din total cheltuieli
Total cheltuieli pe cap de locuitor (mii lei)
CAPACITATEA DE INVESTIRE şi DE
CONTRACTARE DE IMPRUMUTURI

BC

2000

>200.000

BC

Sem I
2002

2001

>200.000

BC

>200.000

BC

CGV1
CGV2

28,35%
28,94%

21,32%
36,14%

22,45%
23,66%

19,31% 14,96%
26,27% 15,82%

19,55% 17,48%
25,96% 18,39%

CGV3

67,51%

83,45%

76,67%

74,22% 50,27%

80,84% 50,21%

CGV3a
CGV4
CGV5

618,91 1.063,11 1.051,41 1.483,92 2.009,43 1.979,14 1.276,88
67,51%
619

85,87%
1,278

79,60%
1,092

81,71% 52,71%
1,998
2,107

88,99% 57,04%
2,487 1,451

RC1

0,44%

0,46%

1,60%

0,10%

0,55%

0,48%

5,29%

RC2

0,44%

5,02%

1,60%

7,95%

0,55%

10,84%

5,29%

RC3

0,44%

32,57%

1,60%

36,46%

0,55%

38,12%

5,29%

RC3a

4,03

401,29

22,05

714,38

21,80

921,30 132,63

RC4
RC5a

84,74%
906,67

74,55%

81,07%
1.687,94

79,17% 85,06%
3.982,95

76,97% 89,07%
2.504,96

RC

CID
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Serviciul anual al datoriei ca procent din (total
venituri curente şi cote defalcate)
Investiţii (cheltuieli de capital; cheltuieli cu
finantarea serviciului datoriei <inclusiv finantarea
cheltuielilor pe termen lung>) ca % din total
venituri
Investiţii pe cap de locuitor (inclusiv finantarea
cheltuielilor pe termen lung) (mii lei)
Finantarea cheltuielilor pe termen lung, ca % din
total investiţii
CAPACITATEA DE MANAGEMENT
FINANCIAR
Venituri curente minus cheltuieli curente ca %
din total venituri
Venituri operationale minus cheltuieli curente ca
% din total venituri
Taxe speciale ca % din venituri totale
Rezerve ca % din total cheltuieli

OBLIGAŢIUNI MUNICIPALE BACĂU

CID1

0,65%

0,53%

2,39%

0,13%

1,24%

CID2

0,44%

25,21%

1,61%

20,79%

0,55%

4,03

326,50

22,05

421,27

21,80

637,04 132,63

89,42%

2,19%

92,52%

0,37% 74,89%

2,01% 96,99%

CMF1 -45,25%

10,93% -47,21%

-4,28% -61,73%

4,18% -56,49%

CMF2 -15,86%
CMF3
0,33%
CMF4
0,00%

13,36%
0,04%
0,00%

3,21% -31,51%
0,03% 6,28%
0,00% 0,00%

12,33% -25,47%
0,52% 7,36%
0,00% 0,00%

CID2a
CID3

0,62% 12,17%

23,65%

5,21%

CMF

-0,39%
9,44%
0,00%

2.4 Plafonul maximal de îndatorare
Conform Legii 189/1998 privind finanţele publice locale şi modificările ulterioare, totalul datoriilor
anuale reprezentand ratele scadenţe la împrumuturile contractate si/sau garantate aferente acestora,
dobânzile şi comisioanele aferente acestora, inclusiv ale împrumutului care urmează să fie angajat în
anul respectiv, nu trebuie sa depăşească limita de 20% din totalul veniturilor curente ale
bugetelor locale, inclusiv cotele defalcate din impozitul pe venit.
Conform datelor disponiblie din contul de execuţie bugetară pe anul 2001, limita maximă a datoriei
pentru municipiul Bacău este de 72.663.797 mii lei.
Prezentăm în continuare estimările pentru anii 2003, 2004 şi 2005 privind totalul de plată scadent
anual şi veniturile curente anuale plus cotele defalcate anuale din impozitul pe venit (s-a estimat o
dobânda de plată de 24%) înregistrate în anul 2001:
Perioada
Plata dobânzi împrumut obligatar (mii lei)
Plata principal împrumut obligatar (mii lei)
Comisioane împrumut obligatar (mii lei)
Total plata împrumut obligatar (mii lei)
Garantie R.A.G.C.
Total imprumut+garantie
Venituri curente + Cote defalcate din impozitul pe
venit (mii lei) – (la nivelul anului 2001)
20% din Veniturile curente + Cote defalcate din
impozitul pe venit (mii lei) – (la nivelul anului 2001)
Total de plata împrumut + garantie / (Venituri
curente + Cote defalcate din impozitul pe venit) (%)

2003
7.560.000
14.000.000
107.800
21.667.800
1.870.000
23.537.800

2004
4.200.000
14.000.000
91.000
18.291.000
1.925.000
20.216.000

2005
840.000
7.000.000
39.200
7.879.200
1.925.000
9.804.200

363.318.987 363.318.987 363.318.987
72.663.797

72.663.797

72.663.797

6,48%

5,56%

2,70%

Emitentul previzionează pentru bugetul local pe anul 2003 venituri totale de 1.308.836.000 mii lei,
din care 600.888.000 mii lei totalul veniturilor curente anuale plus cotele defalcate anuale din
impozitul pe venit.
Emitentul previzionează pentru bugetul local pe anul 2004 venituri totale de 1.605.262.000 mii lei,
din care 721.065.600 mii lei totalul veniturilor curente anuale plus cotele defalcate anuale din
impozitul pe venit.
Emitentul previzionează pentru bugetul local pe anul 2005 venituri totale de 1.771.218.000 mii lei,
din care 865.278.720 mii lei totalul veniturilor curente anuale plus cotele defalcate anuale din
impozitul pe venit.
2.5 Împrumuturi ale Emitentului/Garantii
1. Primăria Municipiului Bacău a contractat în anul 2001 credite în valoare de 31.049.818 mii lei, în
vederea realizarii unor lucrări de investiţii, onorându-şi obligaţiile de plată rezultate din contracte,
astfel:
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Total rambursări în anul 2001 (din care):
3.373.257 mii lei
Credit rambursat în anul 2001:
600.000 mii lei
Dobânda rambursată în anul 2001:
2.773.257 mii lei
Total rambursări în anul 2002 (din care):
35.184.087 mii lei
Credit rambursat în anul 2002:
29.546.460 mii lei
Dobânda rambursată în anul 2002:
5.637.627 mii lei
Total credit rambursat:
30.146.460 mii lei
Total dobânda rambursată:
8.410.884 mii lei
În prezent obligaţiile privind plata ratelor scadenţe se ridică la valoarea de 944.962 mii lei, valoare
aferentă lunii noiembrie 2002 (data scadenţei), din care obligatia privind plata dobânzilor este de
41.604 mii lei.
Situaţia imobilelor şi bunurilor ipotecate pentru creditul bancar în curs:
- pepiniera Şerbăneşti, situată în municipiul Bacău, valea Romanului, nr. 193 A;
- pepiniera Gherăieşti, situată în cartierul Gherăieşti;
- căminul de nefamilişti, situat în municipiul Bacău, str. Bucegi, nr. 138, bl.2;
- căminul Letea, situat în Municipiul Bacău, str. Letea;
- “Sere Teiului”, Bacău, str. Teiului 13;
- “Sere Cancicov”, Bacău, Parcul Cancicov;
- “Garaje”, Bacău, str. Constantin Ene;
- baza de intreţinere troleibuze, situată în Bacău, Calea Moldovei, nr. 76;
- autoturism Dacia 1310 Berlina.
2. Primăria Municipiului Bacău este garant pentru împrumutul în valoare de 3.950 mii $ contractat de
R.A.G.C. Bacău în cadrul acordului subsidiar de împrumut încheiat cu Banca Europeană de
Reconstrucţie şi Dezvoltare. Valoarea fondului de garantare, valoare rămasă pentru anul 2002,
este de 1.000.000 mii lei (cu scadenţa pe data de 08.11.2002). Valoarea fondului de garantare
pentru anii următori este prezentată în continuare:
Anul
Suma (orientativa)1
Mii lei
2003
1.870.000
2004
1.925.000
2005
1.925.000
2006
1.925.000
2007
1.925.000
2008
1.925.000
2009
1.925.000
2010
1.925.000
2011
1.925.000
2012
1.925.000

Obligaţiile Primăriei Municipiului Bacău care privesc constituirea fondului de garantare pentru
împrumutul contractat de R.A.G.C. Bacău mentionat mai sus, constituie sume orientative deoarece
împrumutul (inclusiv dobânzile aferente) contractat de R.A.G.C. este în moneda străină.
1
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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 nr. 28 din 12 martie 2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiţii financiare şi
pietele reglementate aprobată prin Legea nr. 525/2002;
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 Bacău a fost decisă în unanimitate de către
Consiliul Local pe data de 29 aprilie 2002 prin Hotărîrea Consiliului Local nr. 82/2002, anexată la
prezentul Prospect.
3.3 Caracteristicele ofertei publice de Obligaţiuni municipale
Obiectul prezentei oferte publice: vânzarea unui număr de 35.000 Obligaţiuni, emise de
Municipiul Bacău, 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 22.05.2003 valoarea nominală se reduce la 800.000
rambursării către investitori a 20% din valoarea nominală;
- la data de 21.11.2003 valoarea nominală se reduce la 600.000
rambursării către investitori a 20% din valoarea nominală;
- la data de 21.05.2004 valoarea nominală se reduce la 400.000
rambursării către investitori a 20% din valoarea nominală;
- la data de 22.11.2004 valoarea nominală se reduce la 200.000
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:

35.000.000.000 lei;

lei/ Obligaţiune ca urmare a
lei/ Obligaţiune ca urmare a
lei/ Obligaţiune ca urmare a
lei/ Obligaţiune ca urmare a

Numărul minim de Obligaţiuni subscrise: 1 Obligaţiune;
Intermediar: Societatea de Valori Mobiliare BCR SECURITIES SA, cu sediul în Bucuresti, Calea
Griviţei 160, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/4667/1996, cod unic de
înregistrare 8612595;
Grupul de Vânzare: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ, cu sediul în Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta
nr. 5, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J40/90/23.011991, cod unic de înregistrare 361757;
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Agentul de menţinere a registrului obligatarilor: BCR SECURITIES SA pe perioada Ofertei. BCR
SECURITIES SA va efectua transferul registrului obligatarilor la Registrul Bursei de Valori Bucureşti.
Registrul de evidenta şi transfer: Registrul de evidenţă şi transfer va fi ţinut de Bursa de Valori
Bucureşti.
Agent de plată: Agentul de plată a dobânzilor şi a principalului este BCR SECURITIES SA care, după
primirea de la Emitent atât a sumelor reprezentând plata dobânzilor sau restituirea împrumutului, cât
şi a registrului de obligaţiuni, va efectua plăţi către deţinătorii de obligaţiuni înregistraţi în registrul de
obligaţiuni la datele de referinţă specificate în prezentul prospect.
Perioada de derulare a ofertei: 10 zile lucrătoare de la data 27.11.2002 ora 9,00 (ora României)
până la data de 10.12.2002, ora 14,00 (cu posibilitatea prelungirii acestei perioade sau închiderii
anticipate, conform normelor în vigoare). Orice modificare a termenilor prezentei oferte publice
autorizate se va face la cererea emitentului, cu acordul prealabil al CNVM si va fi făcută publică printrun anunţ publicitar obligatoriu, în aceleaşi condiţii ca şi oferta, conform legislaţiei în vigoare.Programul
de lucru cu publicul este între orele 9,00 şi 14,00, în fiecare zi lucrătoare, de luni până vineri.
Încheierea cu succes: Oferta va fi încheiată cu succes dacă, la data închiderii acesteia, au fost
subscrise şi plătite minim 60% din numărul de obligaţiuni oferite public.
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 obligaţiuni în numele altei persoane fizice trebuie sa prezinte o procura
speciala în forma autentificata din partea persoanei pe care o reprezinta.
O persoana care solicita obligaţiuni în numele unei persoane juridice trebuie sa prezinte o
imputernicire în orginial din partea persoanei juridice pe care o reprezinta, în cazul în care aceasta nu
este reprezentantul legal al societatii.
Piaţa reglementată de tranzacţionare: După confirmarea de către CNVM a raportului privind
rezultatul ofertei şi înscrierea obligaţiunilor la O.E.V.M., municipiul Bacău va face toate demersurile
necesare înscrierii la cota Bursei de Valori Bucureşti a obligaţiunilor municipale.
Dreptul de proprietate asupra obligatiunilor : Dreptul de proprietate asupra obligatiunilor
subscrise, platite şi alocate se transmite la data inscrierii în registrul obligatarilor şi este atestat de
extrasul de cont de obligaţiuni eliberat dupa consolidarea registrului. Extrasele de cont vor fi
expediate deţinătorilor de obligaţiuni în termen de maximum 7 zile de la obtinerea atestatului de
inchidere a ofertei publice de vânzare emis de CNVM.
Dobânda:

Dobânda cuvenita şi calculul ratei dobânzii:
•
•
•
•

Rata dobânzii este variabilă, recalculată semestrial, la data de referinţă, după formula
[(BUBID6M+BUBOR6M)/2]+2%; rata dobânzii aferentă primei perioade de calcul este de 23%;
Dobânda se calculează începând cu data confirmării de către CNVM a atestatului 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 2;
Datele de referinţă pentru plata dobânzii sunt: 15.05.2003, 14.11.2003, 14.05.2004, 15.11.2004 şi
16.05.2005.; au dreptul la încasarea dobânzii aferente împrumutului obligatar deţinătorii de
obligaţiuni înregistraţi în Registrul Deţinătorilor de Obligaţiuni la datele de referinţă prezentate mai
sus.

în vederea înregistrării ca deţinător de Obligaţiuni în Registrul Deţinătorilor de Obligaţiuni este necesar ca
ultima tranzacţie de Obligaţiuni în urma căreia investitorul devine titular de Obligaţiuni să se realizeze cu cel
puţin trei zile lucrătoare înainte de data declarată ca dată de referinţă.
2
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în vederea înregistrării ca deţinător de Obligaţiuni în Registrul Deţinătorilor de Obligaţiuni este
necesar ca ultima tranzacţie cu Obligaţiuni în urma căreia investitorul devine titular de Obligaţiuni
să se realizeze cu cel puţin trei zile lucrătoare înainte de data declarată ca dată de referinţă.
Periodicitatea plăţii dobânzii: plata dobânzii se face semestrial astfel:

•

•

Nr.
crt.

Data de
referinţă

(prima zi de plată)

Data cupon

Interval de plată a
dobânzii

Perioada pentru care se
plăteste dobânda

1.

15.05.2003

22.05.2003

22.05.- 30.05.2003

Începând de la data obtinerii
atestatului de inchidere a ofertei
publice de vanzare emis de CNVM
şi până la data de 21.05.2003

2.

14.11.2003

21.11.2003

21.11.- 01.12.2003

22.05.2003.-20.11.2003.

3

14.05.2004

21.05.2004

21.05.- 31.05.2004

21.11.2003.-20.05.2004

4.

15.11.2004

22.11.2004

22.11.-30.11.2004

21.05.2004.-21.11.2004

5.

16.05.2005

23.05.2005

23.05.-31.05.2005

22.11.2004.-22.05.2005

Perioadele de rambursare a împrumutului de către Emitent către investitori
Rambursarea se realizează în cinci rate egale, după cum urmează:
Data de referinţă pentru plata
ratelor

Interval de plată a ratelor

Suma rambursată
(lei/Obligaţiune)

Rata 1

15.05.2003

22.05.- 30.05.2003

200.000 lei/ Obligaţiune

Rata 2

14.11.2003

21.11.- 01.12.2003

200.000 lei/ Obligaţiune

Rata 3

14.05.2004

21.05.- 31.05.2004

200.000 lei/ Obligaţiune

Rata 4

15.11.2004

22.11.-30.11.2004

200.000 lei/ Obligaţiune

Rata 5

16.05.2005

23.05.-31.05.2005

200.000 lei/ Obligaţiune

Data de referinţă pentru plata ratelor: 15.05.2003, 14.11.2003, 14.05.2004, 15.11.2004 şi
16.05.2005. (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 ratei dobânzii:
1

Rata dobânzii se calculează semestrial, la data de referinţă, după formula
[(BUBID6M+BUBOR6M)/2]+2%;
unde : [...] semnifică partea întreagă, iar ratele BUBID6M şi BUBOR6M sunt ratele dobânzilor
interbancare, considerate la 6 luni.
2. Ratele BUBID6M şi BUBOR6M se calculează ca mediile aritmetice ale valorilor înregistrate pe
parcursul ultimelor 5 zile lucrătoare anterioare datei de referinţă.
3. Rata dobânzii pentru următoarea perioadă de plată se face publică intr-un ziar de circulatie
nationala şi se afişează la unităţile unde s-au efectuat subscrieri precum şi la sediile
mentionate expres de Intermediar. Nivelul ratei dobânzii va fi comunicat BVB şi OEVM.
4. Recalcularea excepţională a ratei dobânzii: Rata dobânzii se recalculează în cazul schimbării
valutei naţionale: trecere la euro sau consiliu monetar.
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Modalităţi de plată a dobânzii şi a împrumutului obligatar către investitori:
Agentul de plata - BCR SECURITIES SA va plati atat dobânzile cat şi principalul la scadenta, astfel:
- pentru persoanele fizice/juridice care au achizitionat obligaţiuni prin subscriere la unitatile Bancii
Comerciale Romane, precum şi la sediul BCR Securities SA mentionate în prospect şi care nu au
completat rubrica «cont plati ulterioare» indicat pe formularul de subscriere, plata se face în
numerar prin unitatile unde au fost făcute subscrierile;
- pentru persoanele fizice/juridice care au achizitionat obligaţiuni prin subscriere la unitatile Bancii
Comerciale Romane, precum şi la sediul BCR Securities SA mentionate în prospect şi care au
completat rubrica «cont plati ulterioare» indicat pe formularul de subscriere, plata se face prin
virament, în contul şi banca mentionate în formularul de subscriere; plafonul maxim de plata în
numerar este de 30.000.000 lei pentru persoanele juridice;
- 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 într-un cont bancar desemnat de deţinătorul de obligaţiuni în situaţia în care
acesta a notificat Agentul de plata (BCR Securities) asupra elementelor de identificare a
contului şi bancii în care doreste sa efectueze varsamintele, cu cel puţin 2 zile lucratoare
inainte de momentul inceperii platilor;
in numerar la ghiseele BCR din localitatea de domiciliu/sediu a deţinătorului, conform adresei
specificata în Registrul deţinătorilor de obligaţiuni la data de referinta; în cazul în care în
localitatea de domiciuliu/sediu nu exista o unitate BCR sau exista mai multe unitati BCR, plata
se va face prin sucursala judeţeana sau de sector a BCR aferentă localitatii sau sectorului de
domiciliu/sediu a investitorului;
Platile de dobânda sau principal în 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
Bacau) şi se vor prescrie conform legislatiei în vigoare.
- Deţinătorii de obligaţiuni nu vor pretinde dobânzi aferente zilelor de intarziere, pentru sumele
datorate de Emitent la momentul platii principalului şi a dobânzilor şi neridicate în termenul de
7 zile anuntat.
- Pentru a efectua plata principalului şi a dobânzilor conform prevederilor prospectului de
oferta, Emitentul va asigură existenta, în contul Agentului de Plata - BCR SECURITIES SA
a sumelor necesare platii dobânzilor şi a principalului, cu minimum 7 (sapte) zile inainte de
termenele stabilite în prezentul prospect.
Comisioane bancare
Comisioanele bancare percepute la subscrierea obligatiunilor în numerar de către clienti se suporta de
către Emitent.
Comisioanele bancare percepute la initierea ordinului de plata (transfer bancar), vor fi suportate de
către subscriitori.
In caz de suprasubscriere a ofertei publice de obligatiuni, Emitentul va suporta toate comisioanele
aferente restituirii în numerar a sumelor ce reprezinta contravaloarea obligatiunilor subscrise/platite şi
nealocate.
In cazul restituirii sumelor prin ordin de plata comisioanele bancare sunt suportate de către
subscriitor.
Emitentul va plati comisionul bancar pentru transferul sumelor din contul Intermediarului în
conturile Grupului de vanzare, pentru platile în numerar. Deţinătorul de obligaţiuni va suporta la
incasarea în numerar a dobânzilor şi a principalului, comisioanele bancare de ridicare de numerar.

38

PROSPECT OFERTĂ PUBLICĂ

OBLIGAŢIUNI MUNICIPALE BACĂU

3.4 Subscrierea, revocarea, metoda de alocare, anularea ofertei
Locuri de subscriere:

Nr.
crt.
A.

1
2
3
4
5
6
7

INTERMEDIAR

Adresa

Telefon

BCR SECURITIES SA

Calea Grivitei 160, Bucuresti

021-222.37.03/04

GRUPUL DE VANZARE

Telefon

Judetul Bacau

Sucursala Judeţeana Bacău
Sucursala Bacovia
Sucursala Moinesti
Sucursala Onesti
Sucursala Comanesti
Sucursala Targu Ocna
Agentia Buhusi

B.

Alte judete

8
9
10

Sucursala Judeţeana Brasov
Sucursala Judeţeana Cluj
Sucursala Judeţeana
Constanta
Sucursala Judeţeana Iasi
Sucursala Judeţeana Mures
Sucursala Judeţeana Neamt
Sucursala Judeţeana Timis
Sucursala Judeţeana Vrancea
Municipiul Bucuresti
Sucursala Izvor
Sucursala Unirea
Sucursala Sector 1
Sucursala Sector 2
Sucursala Sector 3
Sucursala Sector 4
Sucursala Sector 5
Sucursala Sector 6
Sucursala Ghencea
Sucursala Plevna
Sucursala Libertatii
Sucursala Bucurestii Noi
Sucursala Universitate
Sucursala Pantelimon
Sucursala Doamnei
Sucursala Lipscani
Sucursala Doctor Felix
Sucursala Stefan cel Mare

11
12
13
14
15
C.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Adresa

Banca Comerciala Romana

34
35

Sucursala Crangasi

36

Sucursala Mosilor

Sucursala Mihai Bravu

Str. 9 Mai nr. 11, Bacău
Str. Mioritei nr. 1, Bacău
Str. Zorilor nr. 23, Moinesti
Str. Belvedere nr. 1, Onesti
Str. Republicii nr. 18, Comanesti
Str. Victoriei Bl. F11, Targu Ocna
Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 1, Buhusi

0234-131.411/135.314
0234/188.362
0234-361.845/365.637
0234-315.127/315.129
0234-362.260/362.350
0234-344.162/344.165
0234-265.171/265.057

Bdul 15 Noiembrie nr. 90A, Brasov
Str. George Baritiu nr. 10-12, Cluj
Str. Traian nr. 68, Constanta

0268-330.117/330.152
0264-191.850/191.227
0241-617.896/638.200

Str. Palat nr. 11, Iasi
Str. Gh. Doja nr. 1-3, Targu Mures
Bdul Traian nr. 19, Piatra Neamt
Calea Aradului nr. 11, Timisoara
Str. Fundatura Cuza Voda nr. 1, Focsani

0232-230.600/230.500
0265-167.338
0233-212.349/232.000
0256-194.400/196.400
0237-217.762/217.700

Bdul Libertatii nr. 22, bl. 102, sector 5
Bd. Unirii nr. 43-45, bl. E2-E3, sector 3
Calea Victoriei nr. 155, sector 1
Str. Popa Lazar nr. 8, sector 2
Bdul Decebal nr. 11, bl. S14, sector 3
Bdul Unirii nr. 63, bl. F4, sector 3
Bdul Unirii nr. 78, bl. J2, sector 3
Bdul Timisoara nr. 4-6, sector 6
Bdul Ghencea nr. 158, sector 6
Calea Plevnei nr. 98, sector 6
Bdul Libertatii nr. 1, sector 5
Bdul Bucurestii Noi nr. 170, sector 1
Bdul Regina Elisabeta nr. 5, sector 3
Sos. Pantelimon nr. 291, sector 2
Str. Doamnei nr. 14-16, sector 3
Str. Eugen Carada nr. 1-3, sector 3
Str. Dr. Felix nr. 99-101, sector 1
Str. Stefan cel Mare nr. 60, bl. 41,
sector 2
Calea Crangasi nr. 10, bl. 19A, sector 6
Sos. Mihai Bravu nr. 172, bl. 230, sector
2
Calea Mosilor nr. 290, sector 2

335.19.50/335.19.51
323.54.26/323.00.80
659.50.15/659.41.28
252.79.59/252.79.86
321.44.40/323.44.10
323.38.91/323.20.67
322.68.02/322.68.80
413.91.47/413.41.49
413.05.50/413.1149
637.28.89/635.35.77
335.53.80/335.57.00
668.60.25/668.60.50
312.16.78/312.61.85
255.77.01/255.77.00
310.31.59/310.31.95
315.68.37/638.40.40
650.36.81/650.32.21
210.35.17/210.41.16
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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 2511.31-1055.81/ROL deschis pentru BCR SECURITIES SA la Banca
Comerciala Romana - Sucursala Grivita, Bucuresti fie prin ordin de plata, fie prin depunere de
numerar.
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)
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)
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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

Perioada de derulare a ofertei
10 zile lucrătoare de la data 27.11.2002 ora 9,00 (ora Romaniei) pana la data de 10.12.2002, ora
14,00 (cu posibilitatea prelungirii acestei perioade sau inchiderii anticipate, conform normelor în
vigoare). Orice modificare a termenilor prezentei oferte publice autorizate se va face la cererea
emitentului, cu acordul prealabil al CNVM si va fi făcută publică printr-un anunţ publicitar obligatoriu,
în aceleaşi condiţii ca şi oferta, conform legislaţiei în vigoare.
Revocarea subscrierii
Orice subscriere efectuata in cadrul ofertei publice 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 data de inchidere a subscriptiilor.
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), la inchiderea subscriptiei.
(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.
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.
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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 privind rezultatul ofertei. 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
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 ‘Modalităţi
de plată a dobânzii şi a împrumutului obligatar către investitori’, pagina 34. 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.
3.5 Elemente de siguranţă şi garanţii din partea Emitentului
Municipiul Bacău garantează plăţile dobânzilor şi rambursările principalului aferente obligaţiunilor
Municipiului Bacău, la termenele de scadenţă în condiţiile legii şi în conformitate cu “Acordul de
garantare” din prezentul prospect.
Primăria Municipiului Bacău 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 Bacău 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 în care legea va permite, Municipalitatea va plati lunar sume într-un cont bancar, numit
fond de amortizare. La scadenţa dobânzilor si/sau ratelor de capital (principal) din acest cont se vor
face plati către investitori.
3.6 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 către
Primăria Municipiului Bacău, 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.
3.7 Diseminarea informaţiei
Emitentul va face public la încheierea fiecărui exerciţiu financiar anual contul de execuţie bugetară.
Acesta va fi pus la dispoziţia investitorilor la sediile intermediarului, grupului de vânzare prin care s-a
făcut subscrierea si cele mentionate expres de intermediar şi se vor transmite la OEVM şi BVB.
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3.8 Prescriere
Obligaţiile de plată a principalului şi dobânzii se vor prescrie conform reglementarilor în vigoare.
3.9 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). în
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% în 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. Dobânzile obtinute de
persoanele juridice nerezidente se impozitează conform Conventiilor de evitare a dublei impuneri
încheiate 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% în cazul neprezentării acestui certificat.
La vânzarea Obligatiunilor prin intermediul BVB, 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 dîntre 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.
3.10 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.
3.11 Utilizarea fondurilor rezultate ca urmare a emisiunii de Obligaţiuni
Numele obiectivului: Teatrul Dramatic “GEORGE BACOVIA” Bacău.
Teatrul Dramatic “GEORGE BACOVIA” Bacău apartine domeniului public al Municipiului Bacău în urma
Hotararii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 114/25.06.2001.
Amplasamentul: zona centrala a municipiului Bacău, strada Marasesti.
Conform GH 766/1997, constructia se incadreaza în categoria de importanta "B" (deosebită).
Oportunitatea si necesitatea investitiei:
Aceasta investitie este necesara si oportuna avand in vedere vechimea constructiei, deteriorarea
instalatiilor interioare, depasirea morala a materialelor de finisaj, precum si noile cerinte functionale
pentru activitatea de teatru modern, ceea ce impune reconsiderarea spatiului in care isi desfasoara
activitatea “Teatru Bacovia” din municipiul Bacau. Motivatia executarii lucrarilor de investitii o
reprezinta concluziile trase in documentatia de expertizare a cladirii, elaborata de SC General Proiect
SA in anul 1997: structura de rezistenta si nu respecta conditiile majore de rezistenta si ductilitate; in
urma cutremurelor aparute dupa 1940 structura de rezistenta prezinta degradari constante precum si
degradari potentiale (ce pot deveni avarii grave la un seism puternic); la cutremure puternice,
structura de rezistenta fara consolidare va avea o comportare total defavorabila, cu avarii importante
ce pot periclita rezistenta stabilitatea si siguranta in exploatare. Urmare a acestora se propune
beneficiarului lucrari de consolidare cu mentinerea configuratiei si functiunii existente a constructiei.
Descrierea proiectului:
Cladirea teatrului Bacovia din Municipiul Bacău este opera arhitectului Ionescu Berechet, constructia
demarand în anul 1928 şi fiind finalizata în anul 1948. Initial a indeplinit doua functiuni distincte: sala
de teatru şi hotel.
Cladirea Teatrului Bacovia face parte categoria monumentelor istorice reprezentand un important
obiect de patrimoniu arhitectural.
Avand în vedere vechimea cosntructiei, deteriorarea instalatiilor interioare, depasirea morala a
materialelor de finisaj, noile cerinte functionale pentru activitatea de teatru modern, se impune
reconsiderarea spatiului în care Teatrul isi desfasoara activitatea.
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Lucrările de consolidare, modernizare şi amenajare a Teatrului Bacovia din Municipiul Bacău au
inceput în anul 1997 şi au continuat pana în anul 1999, dupa aceasta data lucrările fiind sistate.
Acestea s-au realizat avand la baza expertiza tehnica intocmita de SC General Proiect SA Bacău.
La comanda beneficiarului, pe baza temei de proiectare, a reexpertizării şi a releveelor făcute pe teren
s-au concretizat urmatoarele lucrări:
Lucrări de consolidare a structurii de rezistenta pe baza concluziilor din reexpertizarea făcută la
data intocmirii proiectului realizat de SC General Proiect SA Bacău. Lucrările constau în camasuiri
ale peretilor de zidarie, ale buiandrugilor şi a unor elemente orizontale afectate;
Reamenajarea spatiului de la subsol pentru sala de spectacol;
Amenajarea unui studiou experimental - sala de repetitii;
Lucrări de igienizare la subsol;
Amenajare a holului de acces al publicului şi foyere;
Grupuri sanitare pentru public;
Amenajari în sala de spectacol;
Reamenajarea fatadei principale;
Realizarea pe fatada posterioara a unui corp de constructie pentru acces actori;
La corpul vechi pe parter , etaj I şi etaj II, lucrări de igienizare şi amenajare;
Deoarece instalatiile sanitare sunt deterioarate depasindu-si perioada de garanţie se propun lucrări de
inlocuire a tuturor conductelor de apa şi canalizare precum şi a obiectelor sanitare.
Sub aspectuL incalzirii la interior se propune schimbarea în totalitate a corpurilor de incalzire cu
corpuri din otel şi inlocuirea totală a traseelor de agent termic.
Se propun lucrări de ventilatie şi climatizare în vederea asigurarii microclimatului optim în
compartimentele teatrului proiectandu-se o instalatie de ventilatie combinata cu o instalatie de
climatizare.
In ceea ce priveste instalatiile electrice, lucrările propuse constau in: schimbarea în totalitate a
coloanelor electrice, a circuitelor de iluminat, realizarea circuitelor de siguranta, realizare automatizare
în centrala termica, realizarea instalatiei pompa incendiu, realizarea instalatii de televiziune, telefonie,
relizare instalatii de iluminat scena, sonorizare, precum şi instalatii aferente scenei.
Finanţarea proiectului de investiţii; avize
In conformitate cu Devizul General privind cheltuielile necesare investitiei, realizat pe baza preturilor
din luna August 2002, valoarea totală se ridica la 58.052.547,1 mii lei din care Constructii - Montaj
37.050.996 mii lei.
CONFORM “DEVIZULUI GENERAL PRIVIND CONSOLIDAREA, AMENAJAREA şi MODERNIZAREA
TEATRULUI BACOVIA OBIECTELE SUPUSE LICITATIE în ETAPA I”, valoarea totală este de
35.750.336,6 mii lei. Diferenta dintre suma de 35.000.000.000 lei ce se preconizeaza a fi obtinuta din
emisiunea de obligaţiuni şi valoarea totală rămasa a lucrărilor de executat se va acoperi din fondurile
proprii ale municipalitatii si nu se va apela la transferuri de la bugetul de stat.
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.

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 Proiectului de Investitii
4.1.1 Risc generat de factori naturali
Nici una din următoarele categorii de risc nu se prevede a influenţa semnificativ Obiectivul de
Investiţii.
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Risc seismic
Municipiul Bacău se situează în conformitate cu normativul P100/1992 în zona seismică "C” şi
intensitatea VIII. în urma finalizarii Proiectului de Investiţii, cladirea Teatrului Dramatic “George
Bacovia” va avea o rezistenta ridicata impotriva cutrmurelor.
Risc de inundaţii
Risc de inundatii: risc redus. Proiectul de investiţii nu va fi afectat de eventualele inundatii.
Risc de alunecări de teren
Obiectivul de investiţii se afla intr-o zona de risc minim privind alunecările de teren.
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
Municipiul Bacău se situează în conformitate cu normativul P100/1992 în zona seismică "C” şi
intensitatea VIII.
Risc de inundaţii
Risc de inundatii: risc redus, existent doar în cazul distrugerii barajului Izvorul Muntelui Piatra Neamt,
de pe raul Bistrita.
Risc de secetă
Efectele pe care o eventuală secetă le poate provoca asupra Emitentului sunt considerate a fi
nesemnificative, ponderea veniturilor din agricultura fiind nesemnificativa.
Risc de alunecări de teren
Teritoriul administrativ al municipiului Bacău cuprinde zone de risc minim privind alunecările de teren.
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 Bacău 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
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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 Bacău
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.
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” si termenii prezentului prospect de oferta.
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.
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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 Bacău are ca surse de venituri impozitele şi taxele locale datorate de
contribuabilii persoane fizice şi juridice a caror încasare se efectueaza cu regularitate. Primăria
Municipiului Bacău declara ca nu a fost niciodata în imposibilitate de plata.
Litigii pe rol la diverse instante de judecata: 174, din care
- actiune în constatare/revendicare/retrocedare bunuri imobile: 64
- contestatii şi litigii de munca: 108
- litigii în pretentii în care Primăria Municipiului Bacău are calitatea de parat-debitor:2
- litigii in contencios administrativ: 26; toate acestea sunt in curs de solutionare
Trebuie mentionat ca nu exista litigii comerciale cu valori de peste un miliard de lei.
Procentual sunt 1,8 litigii la 1000 de locuitori.
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 vor fi disponibile la punctele de subscriere ale grupului de
vânzare, la societatea de intermediere şi la sediul emitentului.
6.5 Anularea ofertei publice
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.
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.
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Următoarele anexe fac parte integrantă din prezentul Prospect:
1. Acordul de garantare între Emitent şi investitori;
2. Hotărârea CL 82/2002 din 29.04.2002 referitoare la emiterea de Obligaţiuni;
3. Raportul auditorului 2000, 2001;
4. Bilantul incheiat 1999, 2000, 2001, 31.06.2002;
5. Contul de executie bugetara pe anii 1999, 2000,2001, 31.06.2002;
6. Bugetul Local pe anul 2002;
7. Previziuni Bugetul Local pe anii 2002-2006;
8. Anunt publicitar;
9. Formular de subscriere;
10. Formular de revocare;
11. Declaratie privind imprumuturile şi garantiile acordate;
12. Documentaţia tehnico-economică a proiectului de investiţii – Extrase din Proiectul Nr.
86/2002; avize
13. Adresa Ministerului Finantelor Publice cu privire la emisiunea de obligaţiuni
municipale;
14. Declaratie conformitate documente.
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In conformitate cu legislatia specifica Ofertei Publice în vigoare:

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

Dumitru SECHELARIU

Sorina GENES

Ionel LAZARICA

Primar,

Director,

Director,

Municipiul Bacau

Directia Economica

Directia Administratie
Publica Locala

Simona CONSTANTINESCU

Presedinte/Director
BCR Securities S.A.

Viorel UDMA

Director General
V.M.B. Partners S.A.
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Adrese de contact:
EMITENT
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU
Str. Marasesti, nr. 6, Bacău, jud. Bacău, cod postal 5500
tel: 0234 181 504

INTERMEDIAR/AGENT DE PLATA A OBLIGATIUNILOR
BCR SECURITIES SA
Calea Grivitei 160, Sector 1, Bucureşti
fax: 021 222 74 04; tel: 021 222 73 04
email: office@bcrsecurities.ro

CONSULTANT FINANCIAR AL EMITENTULUI / STRUCTURAREA OBLIGAŢIUNILOR
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
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