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EMITENT: MUNICIPIUL BISTRIŢA 

Prospect de ofertă publică iniţială primară 
de obligaţiuni municipale emise de 

MUNICIPIUL BISTRIŢA 
 

Valoarea nominală a emisiunii: 15 000 000 000 lei 

Rata dobânzii: variabilă, [(BUBID3M+BUBOR3M)/2]+1,7%, calculată trimestrial,  

pentru prima perioadă de calcul rata dobânzii este de 17,7% pe an 

Rambursarea împrumutului obligatar: în zece rate trimestriale egale 

(prima rată la data de 25.08.2003, a-II-a rată la data de 25.11.2003, a-
III-a rată la data de 25.02.2004, a-IV-a rată la data de 26.05.2004, a-V-a rată 
la data de 25.08.2004, a-VI-a rată la data de 26.11.2004 , a-VII-a rată la data 

de 25.02.2005, a-VIII-a rată la data de 27.05.2005, a-IX-a rată la data de 
26.08.2005, şi ultima rată la data de 25.11.2005) 

 

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. 
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ACEASTĂ PAGINĂ A FOST LASĂTĂ LIBERĂ ÎN MOD INTENŢIONAT 



         

   

DATE GENERALE ALE EMISIUNII DE OBLIGAŢIUNI MUNICIPALE BISTRIŢA 

1. Emitent: Municipiul Bistriţa, reprezentat prin Primăria Municipiului Bistriţa, Strada Piaţa 
Centrală nr.6, localitatea Bistriţa, cod 4400, jud. Bistriţa Năsăud, cod fiscal nr. 4347569, 
reprezentat de domnul Vasile Moldovan, în calitate de primar. 

2. Valoarea totală a emisiunii: 15.000.000.000 lei. 

3. Numărul de Obligaţiuni emise în vederea subscrierii: 15.000 Obligaţiuni. 

4. Valoarea nominală: la emitere valoarea nominală este de 1.000.000 lei/Obligaţiune. 
Împrumutul obligatar se va rambursa în 10 (zece) rate trimestriale egale. Valoarea unei rate 
pentru o obligaţiune este de 100.000 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 18.06.2003 ora 9,00 (ora 
României) până la data de 01.07.2003, 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 şi va 
fi făcută publică printr-un 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, în conformitate cu art. 69 alin 2) din OUG nr. 28/2002 aprobată 
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 BISTRIŢA va face toate 
demersurile necesare înscrierii la cota Bursei de Valori Bucureşti a obligaţiunilor municipale 
BISTRIŢA. 

11. Dobânda plătită investitorilor: rata dobânzii este variabilă, recalculată trimestrial după 
formula [(BUBID3M+BUBOR3M)/2] + 1,7%; rata dobânzii aferentă primei perioade de plată 
este de 17,7% pe an; dobânda se calculează începând cu data obţinerii atestatului de 
închidere a ofertei publice de vânzare, emis de CNVM şi se plăteşte trimestrial. 

12. Perioada de rambursare a împrumutului şi a dobânzii de către Emitent către 
investitori: rambursarea se realizează în zece rate trimestriale egale - prima rată la data de 
25.08.2003, a-II-a rată la data de 25.11.2003, a-III-a rată la data de 25.02.2004, a-IV-a rată 
la data de 26.05.2004, a-V-a rată la data de 25.08.2004, a-VI-a rată la data de 26.11.2004 , 
a-VII-a rată la data de 25.02.2005, a-VIII-a rată la data de 27.05.2005, a-IX-a rată la data de 
26.08.2005, şi ultima rată la data de 25.11.2005. 

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

acesta a notificat Agentul de plată (BCR Securities) asupra elementelor de identificare a 
contului şi 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 următoarelor obiective de investitii: 

1. Extindere reţele apă rece în zona ansamblului de locuinţe din Str. Subcetate, etapa I; 
2. Extindere reţele canalizare în zona ansamblului de locuinţe din Str. Subcetate, etapa I; 
3. Extindere reţele gaze naturale în zona ansamblului de locuinţe din Str. Subcetate; 
4. Extindere reţele apă şi canalizare în zona Străzii Drumul Cetăţii, inclusiv Fabrica de Textile, 
etapa I; 
5. Extindere reţele gaze naturale în zona Străzii Drumul Cetăţii, inclusiv Fabrica de Textile, etapa 
I; 

15. Garanţii din partea Emitentului: Municipiul BISTRIŢA garantează plăţile dobânzilor şi 
rambursările principalului aferente obligaţiunilor Municipiului BISTRIŢA, 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 BISTRIŢA, 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 BISTRIŢA 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 BISTRIŢA, indiferent dacă aceste terţe părti 
cunosc sau nu cunosc Acordul de Garantare încheiat între Primarul Municipiului BISTRIŢA 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: 30 mil. lei comision fix şi 0,8% 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: 1807/12.06.2003 

23. Registru de evidenta si transfer: va fi tinut de Intermediar pana in momentul listarii 
obligatiunilor, moment in care registrul va fi tinut de Registrul Bursei. 
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24. Sinteza situaţiei financiare curente a Emitentului: 
 1999 2000 2001 2002 2003 

Denumirea indicatorilor mii lei Realizări Realizări Realizări  Realizări  Prevederi 
VENITURI – TOTAL 90.024.884 116.585.579 286.809.138 339.602.061 439.822.405

VENITURI CURENTE + Cote defalcate din 
impozitul pe venit 

38.086.071 78.649.830 113.911.891 131.085.665 175.770.000

VENITURI CURENTE 35.019.071 31.404.780 40.384.563 54.387.372 92.770.000
Cote defalcate din impozitul pe venit 3.067.000 47.245.050 73.527.328 76.698.293 83.000.000

CHELTUIELI – TOTAL 89.231.943 115.107.224 284.977.539 343.627.712 439.822.405

 

Definiţii (în ordine alfabetică): 
Agent de plată BCR SECURITIES S.A. 
Agent de transfer BCR SECURITIES S.A. 
BUBID3M Reprezintă rata medie a dobânzii plătite de o bancă (dobânda pasivă) pentru 

depozitele atrase pe o perioadă de 3 luni de la alte bănci de pe piaţa interbancară 
monetară. 

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

BVB Bursa de Valori Bucureşti. 
CNVM Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare. 
Confirmarea 
raportului privind 
rezultatele 
Ofertei 

CNVM va confirma raportul privind rezultatele ofertei primare în condiţiile legii.  

Consultantul 
Financiar  
al Emitentului 

VMB Partners SA 

Data cupon 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 
obligaţiuni înregistrati în Registrul de evidenţă şi transfer la data de referinţă stabilită 
pentru trimestrul respectiv. 

Data  
de referinţă 

Reprezintă data la care o persoană trebuie să fie înregistrată în Registrul Bursei ca 
deţinător de obligaţiuni pentru a fi îndreptaţită la încasarea următoarei tranşe din 
dobânda sau din principal.  
Datele de referinţă sunt următoarele 20.08.2003, 20.11.2003, 20.02.2004, 
21.05.2004, 20.08.2004, 23.11.2004, 22.02.2005, 24.05.2005, 23.08.2005 şi 
22.11.2005 

Emitentul  Municipiul BISTRIŢA, reprezentat de Primarul Municipiului BISTRIŢA. 
Garanţie Municipiul BISTRIŢA, 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 BISTRIŢA 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. Conform Legii 
nr.189/1998 a finanţelor publice locale împrumutul contractat de autoritatea publică 
locală reprezintă o obligaţie generală care trebuie rambursată, conform acordurilor 
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încheiate, din resursele aflate la dispoziţia autorităţii publice locale, cu excepţia 
transferurilor de la bugetul de stat cu destinaţie specială. Datoria publică locală nu 
reprezintă obligaţii sau răspunderi ale Guvernului şi aceasta va fi rambursată 
exclusiv din veniturile prin care s-a garantat împrumutul respectiv de către 
autorităţile administraţiei publice locale. Emitentul se obligă să ramburseze datoria şi 
să 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. 

Grup  
de vanzare 

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. 

Intermediarul BCR SECURITIES S.A. 
Încheierea  
cu succes 

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. 

Obligaţiunile Cele 15.000 obligaţiuni cu o valoare nominală iniţială de 1.000.000 lei/ obligaţiune, 
care fac obiectul acestei Oferte. 

OEVM Oficiul de Evidenţă a Valorilor Mobiliare. 
Oferta Oferta făcută de Emitent pentru vânzarea unui Număr de 15.000 de Obligaţiuni 

municipale, în conditiile prevăzute de acest Prospect de Ofertă Publică şi în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Oferta publică de 
vânzare 

Oferta unei persoane de a vinde valori mobiliare sau alte drepturi aferente acestora, 
difuzata prin mijloace de informare in masa ori comunicata pe alte cai, sub conditia 
posibilitatii egale de receptare din partea a minimum 100 de persoane 
nedeterminate in vreun fel de catre autorul ofertei. Pretul din prezenta oferta 
publica de vanzare este fix. 

Perioada  
de derulare a 
ofertei 

10 zile lucrătoare de la data 18.06.2003 ora 9,00 (ora României) până la data de 
01.07.2003, 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 şi va fi făcută publică printr-un anunţ publicitar obligatoriu, în aceleaşi condiţii 
ca şi oferta, conform legislaţiei în vigoare. 

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

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

Prospectul Acest prospect de ofertă publică. 
Rata dobânzii Variabilă, recalculată trimestrial conform următoarei formule: 

d =(BUBID3M+BUBOR3M)/2] + 1,7%; unde: ratele BUBID şi BUBOR sunt ratele 
dobânzilor interbancare, considerate la 3 luni şi se calculează ca mediile aritmetice 
ale valorilor înregistrate pe parcursul ultimelor 5 zile lucrătoare anterioare datei de 
referinţă. 
Rata dobânzii aferente primei perioade de plată este de 17,7% pe an. 
Dobânda se calculează începând cu data obtinerii atestatului de inchidere a ofertei 
publice de vanzare, emis de CNVM şi se plăteşte trimestrial. 
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. 

Scadenţa Dobânda va fi plătită trimestrial la următoarele date: prima la data de 25.08.2003, 
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dobânzii 
(cuponului) 

a-II-a la data de 25.11.2003, a-III-a la data de 25.02.2004, a-IV-a la data de 
26.05.2004, a-V-a la data de 25.08.2004, a-VI-a la data de 26.11.2004 , a-VII-a la 
data de 25.02.2005, a-VIII-a la data de 27.05.2005, a-IX-a la data de 26.08.2005, şi 
ultima dobândă va fi plătită la data de 25.11.2005. 

Scadenţa 
împrumutului 

O zecime din valoarea Obligaţiunii (adică 100.000 lei) este scadentă la data de 
25.08.2003, o zecime din valoarea fiecărei Obligaţiuni (100.000 lei) la data de 
25.11.2003, o zecime din valoarea fiecărei Obligaţiuni (100.000 lei) la data de 
25.02.2004, o zecime din valoarea fiecărei Obligaţiuni (100.000 lei) la data de 
26.05.2004, o zecime din valoarea fiecărei Obligaţiuni (100.000 lei) la data de 
25.08.2004, o zecime din valoarea fiecărei Obligaţiuni (100.000 lei) la data de 
26.11.2004, o zecime din valoarea fiecărei Obligaţiuni (100.000 lei) la data de 
25.02.2005, o zecime din valoarea fiecărei Obligaţiuni (100.000 lei) la data de 
27.05.2005, o zecime din valoarea fiecărei Obligaţiuni (100.000 lei) la data de 
26.08.2005, o zecime din valoarea fiecărei Obligaţiuni (100.000 lei) la data de 
21.11.2005. 

Valoare nominală Reprezintă valoarea principalului nerambursat. 
Zile lucrătoare Orice zi, exceptând sâmbetele, duminicile şi toate sărbătorile legale. 
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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. 1807/12.06.2003  

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 BISTRIŢA 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 Bistriţa, în calitate de Emitent, reprezentat de Primar 

Şi 

Persoanele fizice şi juridice deţinători ai obligaţiunilor municipale emise de Municipiul 
Bistriţa în baza prospectului de emisiune avizat de CNVM cu avizul nr. 1807/12.06.2003 şi înregistraţi 
la Oficiul de Evidenţă a Valorilor Mobiliare, precum şi succesorilor în drepturi ai acestora înregistraţi în 
registrul deţinătorilor de obligaţiuni, în calitate de Împrumutatori  
AV Â ND  ÎN  V ED ER E  

A .  AR T .  6  Ş I  A R T .  49  D I N  LEGEA  NR .189/1998  P R IV IND  F INA NŢEL E  P U BL IC E  L O C A L E ,  
C U  MO D IF ICĂR I L E  U L TER IO A R E ,  P R IN  C AR E  AU TO R ITĂŢ I L E  P U BL IC E  L O C AL E  P O T  

GA R A NTA  ÎMP R U MU TU R I L E  C O NTR A C TA TE ,  P R IN  O R IC E  SU R SĂ  D E  V EN IT  C O NF O R M  

L EG I I ;  

B .  PR EV ED ER I L E  A R T .  21  A L IN  2  D IN  LEG E A  NR .215/2001  P R IV IND  A D MIN ISTR AŢ I A  

P U BL ICĂ  L O C A L A ,  C U  MO D IF ICĂR I L E  U L TER IO A R E ,  P R IN  C A R E  P R IMAR U L  F U NCŢ IO NEA ZA  

C A  A U TOR ITA TE  A  A D MIN ISTR AŢ I E I  P U BL IC E  L O C A L E;  

C .  HO TĂR Â R EA  CO NS I L IU L U I  LO C A L  A L  MU NIC I P IU L U I  B ISTRIŢA  NR .  172/23 .12 . 2002  
P R IV IND  C O NTR A C TAR EA  U NU I  ÎMPR U MU T ÎN  V A L OA R E  D E  15 .000 .000 .000  L E I  

P R INTR -O  EMIS IU NE  D E  O BL IGAŢ IU N I  MU NIC I P A L E ,  ÎN  C O ND IŢ I I L E  P R EV ED ER I L O R  

OUG.  NR .  28/2002 ,  A L E  LE G I I  NR .  525/ 2002  Ş I  A  P R EV ED ER I L OR  CNVM P R IV IND  

O F ER TEL E  P U BL IC E  D E  V Â NZA R E .   

ÎN  C O NSEC INŢA  A C ESTO R A ,  A  INTER V EN IT  U R MĂTO R U L  AC OR D  D E  GAR A NTA R E:  
 
Art.1. Municipiul Bistriţa consimte irevocabil şi necondiţionat să garanteze obligaţiile de rambursare a 
principalului şi dobânzilor aferente obligaţiunilor Municipiului Bistrita, la termenele de scadenţă 
prevăzute 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 Bistrita 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 Bistrita 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 Bistrita, indiferent daca aceste terţe părţi cunosc sau nu cunosc 
prezentul Acord de Garantare. 

Art.4. Municipiul Bistriţa 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. 213402014347569, deschise la Trezoreria Municipiului Bistriţa. 
Cuantumul veniturilor cu care Municipiul Bistriţa 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. 



PROSPECT OFERTĂ PUBLICĂ   OBLIGAŢIUNI MUNICIPALE BISTRIŢA 

   

12 

Art.5. Constituirea drept garanţii a veniturilor prevazute la art. 4 se face pentru garantarea 
obligaţiunilor emise de Municipiul Bistriţa în cadrul ofertei publice primare de vânzare de obligaţiuni 
municipale pe piaţa internă de capital, în temeiul căreia Municipiul Bistriţa a împrumutat suma de 
15.000.000.000 lei care urmează a fi rambursată în zece rate egale ce vor fi platite trimestrial astfel:  

Rata dobânzii aferentă acestui împrumut va fi stabilită şi platită trimestrial conform formulei 
[(BUBID3M+BUBOR3M)/2]+1,7%, la următoarele date: prima rată la data de 25.08.2003, a-II-a rată la 
data de 25.11.2003, a-III-a rată la data de 25.02.2004, a-IV-a rată la data de 26.05.2004, a-V-a rată 
la data de 25.08.2004, a-VI-a rată la data de 26.11.2004 , a-VII-a rată la data de 25.02.2005, a-VIII-a 
rată la data de 27.05.2005, a-IX-a rată la data de 26.08.2005, şi ultima rată la data de 25.11.2005 

Art.6. Municipiul Bistriţa 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 Bistriţa 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 Bistriţa 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 Bistriţa 

 

 

Municipiul Bistriţa 

 

 

Primar,        Director Economic, 
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1. Emitentul 

1.1 Date de identificare a Emitentului  
Primăria municipiului Bistriţa reprezentată prin VASILE MOLDOVAN – primar şi ALBU MARIA – director 
economic, cu sediul în municipiul Bistriţa, str. Piaţa Centrală nr.6, judeţul Bistriţa-Năsăud, cod poştal 
4400, cod fiscal 4347569, cont 510220.4347569 deschis la Trezoreria Bistriţa. 

1.2 Generalităţi 

Cadru istoric 
Atestat documentar în anul 1264 oraşul Bistriţa s-a dezvoltat pe vatra unor aşezări mai vechi, 

aparţinând populaţiei autohtone. În anul 1264 se precizează ca Bistriţa, împreună cu Rodna şi alte 
sate făceau parte din posesiunile reginei Ungariei. Urmează apoi colonizarea saşilor (sec XII-XIII) - 
populaţie de origine germană. 

În sec XIV oraşul Bistriţa (Civitas Bistricia) este amintit şi socotit printre cele patru-cinci oraşe 
mari ale Transilvaniei şi ca număr al populaţiei şi ca organizare politică şi urbanistică. Avea atunci, pe 
la începuturi, 3.500 locuitori. 

Aşezarea Bistriţei într-o poziţie favorabilă, la intersecţia a două vechi drumuri comerciale care 
se îndreptau spre Bucovina şi Moldova, devenind cu timpul un important centru meşteşugăresc şi 
comercial în secolele XIV- XV. În 1376, în acelaşi an cu Sibiul, sunt pomenite breslele bistriţene care 
obţin un Privilegiu pentru reînnoirea statutelor lor. La începutul sec XV Bistriţa se înconjoară ca şi 
Sibiul, Clujul şi Braşovul, cu o centură de ziduri, devenind un oraş regesc (civitas regalis Bisztriciens), 
un oraş liber. Ulterior, în sec XV se formează un nou patriciat din rândul meşteşugarilor şi negustorilor 
înstăriţi. Din sânul acestora sunt aleşi juzii, juraţii oraşului, adică primarii, consilierii oraşului care 
formau împreună municipalitatea sau sfatul oraşului. Acesta era organul care conducea viaţa urbană 
în Bistriţa. În sec XV (1542-1543) Iancu de Hunedoara este investit cu titlu de comite perpetuu al 
Bistriţei.  

Numeroase documente ale timpului vorbesc despre relaţiile politice şi economice cu Moldova, 
mai ales în sec XV- XVI. În sec XVI Ştefan cel Mare şi, mai ales urmaşii săi şi-au îndreptat atenţia spre 
Bistriţa în momentele lor de cumpănă. Dealtfel, Petru Rareş obţine dreptul de stăpânire asupra 
oraşului Bistriţa cu cele 23 de sate (1542-1546). În aceste condiţii oraşul obţine treptat o largă 
dezvoltare economică şi comercială. Această perioadă este marcată de ridicarea câtorva importante 
construcţii administrative şi, private mai ales în centrul oraşului. Din acele timpuri a rămas şi casa Ioan 
Zidarul (restaurantul Central) cumpărata de domnitorul Petru Rareş. De asemenea, în condiţii foarte 
bune s-a păstrat Casa Argintarului (Şcoala Populară de Arta). În acea perioadă existau la Bistriţa 32 de 
bresle. Dintre acestea cele ale: postăvarilor, aurarilor sau argintarilor, fierarilor, meşteşugarilor de 
arme şi cea a croitorilor au jucat un rol foarte important. S-au păstrat din acele timpuri steagurile 
breslelor în interiorul bisericii evanghelice de lângă actualul sediu al Primăriei Bistriţa. 

La începutul sec XVI Bistriţa obţine dreptul de a bate monedă proprie - pondera de BISTRIŢA 
(ponderus Bystricesis). Un episod interesant de istorie a oraşului se petrece la 7 ianuarie 1602 când 
Bistriţa se preda lui Sigismund Bathory şi îi prestează jurământ de credinţă. Acesta îl numeşte 
comandant al oraşului pe Nicolae Vitez. La 2 februarie 1602 generalul Gheorghe Basta asediază 
Bistriţa care rezistă până la 24 februarie, acelaşi an, când se predă. Municipalitatea i-a oferit 
generalului imperial o recompensă de 32.000 florini, o sumă enormă pentru acele timpuri. Totuşi, 
oraşul a căzut pradă jafului. Un alt episod îl constituie anul 1848 şi 1849 - zona şi oraşul Bistriţa au 
fost ocupate de insurgenţii maghiari. La 15 martie s-a serbat în oraş cu mare fast ziua Revoluţiei din 
Ungaria, iar la 8 mai 1849 magistratul şi comunitatea a depus jurământul de credinţa guvernului de la 
Pesta. Totuşi, la 10 iulie 1849 ruşii, alături de Regimentul II de Grăniceri conduşi de colonelul Urban 
ocupă Bistriţa. În 1918 în oraş se constituie Gărzi Naţionale ale românilor, saşilor şi ungurilor pentru 
instaurarea ordinii. La 5 decembrie 1918 sunt întâmpinate primele unităţi militare româneşti de dincolo 
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de Carpaţi. În Bistriţa s-a născut poetul Andrei Muresanu, autorul versurilor imnului naţional 
"Deşteaptă-te române!". Monumentul poetului din Piaţa Centrală şi Casa memorială care îi este 
dedicată constituie omagiul locuitorilor pentru un asemenea înaintaş. Dacă până în sec XVII românii 
nu aveau acces în interiorul oraşului, ponderea lor creşte din ce în ce mai mult, astfel că, până la 1918 
ei reprezentau peste 65 % din populaţia acestuia, germanii reprezentau 25% iar maghiarii - 7%. Între 
cele doua războaie mondiale a fost reşedinţă de judeţ. Pe timpul comunismului şi-a pierdut această 
calitate pe care a redobândit-o abia în anul 1968, după reorganizarea teritorială. În decembrie 1989 
întrucât armata a fraternizat cu populaţia, evenimentele s-au derulat în mod paşnic, neînregistrându-
se pierderi de vieţi omeneşti. 

Aşezarea geografică 
Reşedinţa a judeţului Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa este situat în nord-estul platoului 

Transilvaniei la o altitudine de 350 m, în depresiunea Bistriţa şi este traversat de râul cu acelaşi nume. 
Oraşul ocupă o suprafaţă de 13.799 ha incluzând şi cele 6 localităţi componente:  
- Unirea - 5 km  
- Slatinita - 10 km  
- Ghinda - 8 km  
- Viişoara - 5 km  
- Sigmir - 6 km  
- Sărata - 10 km  
Suprafaţa intravilan (cu cele 6 localităţi) - 2.167,5 ha  
Suprafaţa intravilan Bistriţa - 1.474,6 ha  
Suprafaţa locuibilă - 1.089.306 mp.  
Suprafaţa medie pe o persoană - 13,8 mp.  
Număr total de locuinţe - 28.061  
Bistriţa este nod de cale ferată care leagă localităţile Bistriţa-Bârgăului, Dej, Cluj-Napoca şi Bucureşti. 

Clima 
Depresiunea Bistriţa are o climă temperat-continentală cu veri relativ calde şi ploioase şi ierni 

reci cu multă zăpadă. Datorită reliefului montan cu o vegetaţie bogată situată foarte aproape de oraş, 
microclimatul oraşului Bistriţa prezintă caracteristicile unei localităţi situate la o mai mare altitudine 
decât cea reală de 350 m 

Protecţia mediului 
 În municipiul Bistriţa nu sunt staţii de supraveghere a poluării de fond. 

Probele de lungă durată (24 ore) se efectuează în municipiul Bistriţa în patru puncte fixe: S.C. 
IPROEB S.A., S.C. URBANA S.A. respectiv zona SV municipiu, Staţia RAJA AQUABIS şi Sediul I.P.M. 
Valorile medii obţinute în cele patru puncte fixe (S.C. IPROEB S.A., S.C. URBANA S.A., Staţia 
Meteorologica şi Sediul I.P.M.) în municipiul BISTRIŢA la probele de lungă durată (24 ore) pentru 
indicatorii dioxid de azot , dioxid de sulf şi amoniac faţă de anul 2001, arată o scădere a concentaţiei 
medii anuale la indicatorii dioxid de sulf şi amoniac şi o uşoară creştere la dioxid de azot. Se constată 
ca concentraţiile medii anuale în anul 2002 sunt sub CMA admisă. 

Principala problemă de mediu a municipiului Bistriţa este actuala rampă pentru depozitarea 
deşeurilor, rampă care este amplasată pe malul stâng al râului Bistriţa şi care nu mai corespunde din 
punct de vedere a asigurării protecţiei mediului şi sănătăţii oamenilor. Aceasta nu mai poate fi extinsă 
sau modernizată fiind la capacitate maximă de umplere. De aceea administraţia locală a căutat un nou 
amplasament care să corespundă tuturor cerinţelor de protecţie a factorilor de mediu şi a fost elaborat 
un studiu de fezabilitate pentru proiectul „Amenajare depozit ecologic pentru deşeuri menajere în 
municipiul Bistriţa”. Valoarea estimată a acestui proiect este de 10,8 mil. Euro. Pentru realizarea 
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acestui proiect am cerut sprijinul Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului pentru obţinerea unei 
finanţări nerambursabile în cadrul programelor de finanţare ale UE. 

Sănătatea 
În domeniul sănătăţii publice funcţionează: 

- 4 spitale ;  
- 27 circumscripţii ;  
- Centrul de transfuzii ;  
- Centrul de medicină preventivă ;  
- Centrul de planificare familială;  
- Laboratorul de medicină legală .  
O scurtă descriere in cifre ar putea fi:  

o număr de paturi în spitale - 1.311 ;  
o număr de medici - 180 ;  
o personal sanitar - 1.080.  

Învăţământul 

a) Învăţământul preuniversitar este structurat astfel:  
- 25 grădiniţe din care 16 cu program normal şi 9 cu program prelungit ;  
- 12 şcoli generale şi licee din care un liceu de arte, o şcoală de muzică, un grup şcolar sportiv şi mai 
multe grupuri şcolare profesionale;  
b) Învăţământul universitar:  
Colegiul Universitar arondat Universitaţii Babes-Boliay din Cluj-Napoca cu trei specializări:  
- administraţie publică;  
- geografia turismului;  
- măiestrie sportivă.  
Forme de învăţământ universitar particulare.  
Forme de învăţământ superior postuniversitare. 

Demografiea şomajul 
Numărul total de locuitori în municipiu este de 81.467 locuitori; 
Şomerii sunt în număr de 2.728 persoane din care 2.289 persoane beneficiază de indemnizaţie de 
şomaj.  
Ponderea populaţiei active este de 69,3%; 
Structura populaţiei : 

- populaţia feminina - 41.559  
- populaţia masculina - 39.908  
- structura etnica se prezintă astfel : 

o români   – 90,6%; 
o maghiari   – 6,4%; 
o germani   – 0,4%; 
o romi        - 2,4%;   
o alte etnii   – 0,2%. 

- structura pe religii se prezintă astfel : 
o ortodocşi  - 82,3%; 
o reformaţi   - 4,6%; 
o penticostali - 4,6%; 
o greco-catolici - 3,4%; 
o romano-catolici  - 1,8% 
o alte religii  - 3,3% 
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Economia 
Potenţialul economic al oraşului Bistriţa şi diversitatea activităţilor societăţilor comerciale 

existente oferă largi posibilităţi investitorilor români şi străini. 
Industria este reprezentată de următoarele domenii:  
- alimentar: prelucrarea laptelui, producţia, prelucrarea şi comercializarea fructelor; 
- construcţii de maşini; 
- electrotehnic ; 
- textil ; 
- exploatarea lemnului ; 
- sticlărie; 
- mase plastice ; 
Agricultura - suprafaţa agricolă totală este de 12.235 ha din care, teren arabil - 2.703 ha. 

Principalele culturi specifice sunt: pomii fructiferi, viţa de vie, cerealele, legumele şi plantele de nutreţ. 
Zootehnia este un sector important al activităţii agricole din Bistriţa, fiind reprezentată mai ales de 
creşterea bovinelor, porcinelor, ovinelor şi pasărilor. 

Numărul întreprinderilor comerciale este de 4.217 societăţi, care, structurate după capitalul 
social sunt: 

Societăţi comerciale din judeţul Bistriţa-Năsăud, după tipul capitalului social 

TIP CAPITAL NR. 
FIRME 

din care: 

Municipiul BISTRIŢA 
STAT 13 7

STAT+PRIVAT 44 7
PRIVAT ROMÂNESC 6.106 3.801
INTEGRAL ŞI/SAU PARŢIAL STRĂIN 524 402
TOTAL  6.687 4.217

Angajatori mai importanţi : 
- SC RAAL SA – radiatoare şi alte instalaţii de încălzire din aluminiu, personal angajat = 621; 
- SC ROMBAT SA – acumulatori auto, şi tracţiune personal angajat = 480; 
- SC TERAPLAST SA - producţie de mase plastice, personal angajat =366; 
- SC LEONI WIRING SYSTEMS RO SRL – producţie sistem electric de bord, personal angajat =180; 
- SC SOMPLAST SA – prelucrare mase plastice, personal angajat = 151; 
- SC PLASTSISTEM SA BISTRIŢA – tâmplărie PVC şi aluminiu, personal angajat = 98  
- SC ELECTROPLAST SA - producţiei şi comercializării de conductori şi cabluri cu izolaţie din PVC, 

personal angajat =89; 
 În anul 2002, producţia industrială realizată de principalii agenţi economici de profil ai 
municipiului Bistriţa a scăzut cu 15% faţă de anul anterior. 
 Productivitatea muncii din industria municipiului a scăzut în anul 2002 faţă de anul 
precedent cu 6,0%.  
 Scăderea producţiei s-a realizat pe seama scăderii numărului mediu de salariaţi din 
industrie cu 9,6%. 

Situaţia înmatriculărilor din judeţul Bistriţa-Năsăud 

ÎNMATRICULĂRI Sediu 
principal 

Filiale/ 
sucursale 

TOTAL din care în 
anul 2002 

din care: 
Municipiul BISTRIŢA

Asociaţii familiale 2.629 - 2.629 297 414

Independenţi 1.005 - 1.005 171 318

TOTAL PF 3.634 - 3634 468 732
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ÎNMATRICULĂRI Sediu 
principal 

Filiale/ 
sucursale 

TOTAL din care în 
anul 2002 

din care: 
Municipiul BISTRIŢA

Regii autonome 1 2 3 - 3
Organiz.cooperatiste 77 2 79 - 15
Societăţi comerciale 6.528 159 6687 456 4.217
TOTAL PJ 6..606 163 6.769 456 4.235
TOTAL PF + PJ 10.240 163 10.403 924 4.967

Situaţia societăţilor comerciale pe forme juridice 
Forma juridică Sediu 

principal 
Filiale/ 

sucursale 
TOTAL din care în 

anul 2002 
din care: 

Municipiul BISTRIŢA 
SRL 6.177 85 6.262 443 3.934
SNC 99 4 103 - 64
SA 241 70 311 13 209
SCS 11 - 11 - 10
TOTAL 6.528 159 6.687 456 4.217

Oraşe înfrăţite 

Municipiul Bistriţa este înfrăţit cu : 

- Besançon – Franţa prin semnarea Cartei de Înfrăţire în luna mai 1997, HCL nr.33/30.04.1997; 

- Zielona –Gora – Polonia , HCL nr.166/30.10.2000 ; 

- Columbus – Georgia - SUA , HCL nr.164/30.10.2000. 
 

1.3 Executivul administraţiei publice locale 
Potrivit legii, unităţile administrativ teritoriale sunt coordonate de autoritatea executivă - 

primarul şi autoritatea deliberativă – consiliul local.  
Executivul este condus de primarul VASILE MOLDOVAN membru PD, începând din anul 

2000. 
Viceprimarii municipiului sunt : 

1. Botiş Ioan Nelu - membru PSD; 
2. Georgiu Ioan – membru PSD. 

Funcţia de secretar al primăriei este deţinută de doamna Gaftone Floare din anul 2002. 
 Autoritatea deliberativă este reprezentată de Consiliul Local al municipiului Bistriţa care are 
următoarea componenţă: 

Nr.crt. Nume şi Prenume Apartenenţă 
politică actuală 

1. Domnul ILIEŞI CORNEL PD 

2. Domnul STANCIU VIOREL ALEXANDRU PSD 

3. Domnul CAZACU MIHAI PD 

4. Domnul TUŢĂ GHEORGHE PD 

5. Domnul PUGNA ALEXANDRU PSD 

6. Domnul DOLOFAN GHEORGHE PSD 

7. Doamna BĂLAN RODICA PSD 

8. Domnul ŢINTEAN IOAN PNL 

9. Domnul BÂZU GHEORGHE TEODOR LEONTIN PSD 

10. Domnul RUSU ANDREI PNL 
11. Domnul BUTA ANTON PSD 
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12. Doamna ILIŞUAN CAMELIA PSD 

13. Domnul NILĂ ION PSD 

14. Domnul POPESCU PAVEL PPC 

15. Domnul SESERMAN SORIN ALIN CDR 
16. Domnul PAŞCU FLORIN VASILE PSD 

17. Domnul MARŢIAN IOAN PSD 

18. Domnul IUDEAN DORIN SORIN PSD 

19. Domnul CREŢU OVIDIU TEODOR PSD 

20. Domnul CÎMPEANU MIRCEA PSD 

21. Domnul MARCU AUREL PSD 

22. Domnul OLTEAN ALEXANDRU PER 

23. Domnul MORARIU GRAŢIAN ALEXANDRU PRM 

Apartenenţa politică menţionată mai sus este rezultatul în timp a aderărilor la alte formaţiuni politice 
în urma alegerilor din 2000. 

 

1.4 Administraţia publică locală 

Administraţie 
Autorităţile administraţiei publice a Municipiului BISTRIŢA 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; 
 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 municipiului în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoane fizice sau juridice 

române şi străine, precum şi în justiţie; 
 conditiile pentru valabilitatea deliberarilor Consiliului Local cat si modul de exercitare a dreptului de 

vot sunt stabilite de Legea 215/2001 a administratiei publice locale. 
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Organigrama primăriei: 

P R I M A R

CONSILIUL LOCAL

ORGANIGRAMA APARATULUI PROPRIU AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BISTRITA; SERVICIILE PUBLICE MUNICIPALE 

SUB AUTORITATEA CONSILIULUI LOCAL; SOCIETATI COMERIALE; INSTITUTII PUBLICE

S ECRETAR VICEPRIMAR 1

DIRECTIA                 1
ECONOM ICĂ          14

BIROU PREGĂTIRE                                      
DOCUMENTE CONSILIU
LOCAL                                                   3

SERVICIUL STARE CIV ILĂ             1
ŞI AUTORITATE TUTELARA          7

SERVICIUL AD MIN ISTRAŢ IE       1
 PUBLICĂ,  JURID IC,
CONTENCIOS                                  5

SERVICIUL   EVIDENTA                 1
AGRICO LĂ, CAD ASTRU 
ŞI FOND FUNCIAR                           6

SERVICIUL URBAN ISM,                1
AMEN AJAREA    

TERITO RIU LU I, 
DISCIPLIN A ÎN                                9
CONSTRUCŢ II

SERVICIUL TEHN IC                         1
INVESTIŢ II, LUCRĂRI    
ŞI ACH IZIŢII PUBLICE                    6

SERVICIU INTEGRARE                    1
EUROPENĂ ŞI PROTECŢIA
MEDIU LU I                                           5

DIRECŢIA                1 
TEHNICĂ                23

CENTRUL DE RELAŢII                  1  
PUBLICE                                           9

BIROU RESU RSE U MANE            1
3

BIROU                                               1
 INFORMATIC Ă                               4

SERVICIUL CONTABILITATE,       1
SALARIZARE                                     5

BIROU ADM IN ISTRAREA               1
DOMENIULU I PUBLIC ŞI 
PRIV AT ŞI AUTO RIZAREA              3
LIBEREI IN IŢIATIVE

SERVICIUL AUD IT                        1  
INTERN                                            6

BIROU BUGET                                  1
3  

DIRECŢIA                1 
ADMINISTRATIE
PUBLICĂ 13

VICEPRIMAR 2

OCOLUL SILV IC                             1
AL MUN ICIPIULU I                       16
BISTRIŢA

SERVICIUL PUBLIC 
DIRECŢIA DE                1 
ADM INISTRARE
A DOM ENIULUI         235
PUBLIC               

SERVICIUL PUBLIC
ADM INISTRAŢIA 
PIEŢELOR,                     1
TÂR GURILOR ŞI 
OBOARELOR               33

SERVICIUL PUBLIC                          1
FOND LOCATIV                               12

CENTRUL MUN ICIPAL 
DE  SERVICII                          1
SOCIALE                             287 1/4

FINANTE PUBLICE                   1
MUN ICIPALE                            27

S.C. PROD ITERM S.A.

CASA MUN ICIPALA
DE CU LTURA

“GEORGE COSBUC”

SERVICIUL AD MIN ISTRARE         1
IMOBILE ÎNVĂŢĂM ÂN T
PREUNIVERSITAR                            5

CRESA BISTRITA

INSPECTORATUL MUN ICIPAL           1*
DE PROTECTIE CIVILA                        3    

Oficiul de îndrumare a                        3*
asociaţiilo r de proprietari

BIROU L                                              1
CONTROL CO MERCIAL                 2
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Principalele servicii 
 Activitatea primăriei municipiului Bistriţa se desfăşoară, potrivit organigramei, prin intermediul 
3 direcţii (DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, DIRECŢIA ECONOMICĂ şi DIRECŢIA TEHNICĂ), 18 
servicii din care Serviciul „Ocolul Silvic” şi „Creşa Bistriţa” sunt cu personalitate juridică şi 5 birouri. 
Creşa Bistriţa fiind în subordinea directă a consiliului local) 
 Ca servicii autofinanţate sunt : 

- Serviciul public municipal „Serviciul administrare fond locativ” ; 
- Serviciul public municipal „Administraţia pieţelor, târgurilor şi oboarelor”; 
- Serviciul „Ocolul silvic municipal”. 

Subvenţii de la bugetul local în completarea veniturilor proprii se acordă Casei municipale de 
cultură - 7.413.000 mii lei , instituţie care se află în subordinea directă a Consiliului local, Căminului de 
persoane vârstnice – 2.500.000 mii lei(cu personalitate juridică) şi Creşei Bistriţa – 7.196.000 mii lei. 

Numărul total de personal angajaţi este de 761 persoane din care 178 funcţionari publici, 250 
asistenţi personali, iar 333 contractuali. 

Deţinerile de capital ale municipalităţii 
Consiliul local este acţionar unic la S.C. Proditerm S.A Bistriţa, societate comercială înfiinţată în 

1998 potrivit HCL nr.62/1998 privind reorganizarea Regiei autonome de termoficare şi locativă în 
societate comercială pe acţiuni. 

Obiectul de activitate al SC Proditerm Sa Bistriţa este producerea , transportul şi distribuţia 
energiei termice, aburului şi apei calde.  

Indicatori mai importanţi amintim : 
1. Capital social iniţial 7.811.000 mii lei împărţit în 312.440 acţiuni nominative în valoare de 

25.000 lei fiecare. 
2. Venituri totale în anul 2002 – 135.416.000 mii lei; 
3. Cheltuieli totale în anul 2002 – 162.061.000 mii lei; 
4. Subvenţii primite din bugetul local şi de stat pe anul 2002 – 29.468.000 mii lei.  

Informaţii despre persoanele juridice cu care municipalitatea are relaţii contractuale şi în 
care deţine o cotă de participare mai mare de 20%, precum şi relaţiile contractuale dintre 
municipalitate şi societăţi comerciale, instituţii publice şi servicii publice de interes local: 
- Nu este cazul unor relaţii ale municipalităţii cu persoane juridice în care cota de participare să fie mai 
mare de 20%; 
- Contracte mai importante: 

- Contractul de asociere nr.728/1/E/15.01.2001 încheiat cu S.C. OMV ROMANIA MINERALOEL , 
având ca obiect folosirea terenului în suprafaţă de 2080 mp pentru construcţia şi exploatarea 
unei staţii de alimentare cu carburant auto, staţie service şi instalaţii auxiliare; Consiliul local 
participa cu teren in suprafata de 2080 mp, OMV contribuie cu 1.30$/To combustibil vandut 
dar nu mai putin de 5000 $/an; 

- Contract de asociere nr.6320/514/E/30.03.2000 încheiat cu S.C. TRANSELECTRONIC SRL 
CLUJ NAPOCA, având ca obiect amenajarea şi exploatarea parcărilor publice de pe raza 
municipiului ; 

- Contract de asociere în participaţiune nr.10165/860/E/04.05.2001 încheiat cu S.C. 
FLAMENCO H/R SRL BISTRIŢA având ca obiect amenajarea unui spaţiu de alimentaţie 
publică în suprafaţă de 1440 mp. 

Politica de investiţii a Primăriei Bistriţa 
Lista sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2003 este prezentată în Anexă. 

Obiective prioritare ale programului de investiţii  
- Programul investiţiilor publice pe anul 2004 şi estimarea cheltuielilor în perioada 2005-2007 sunt 
prezentate în Anexă. 
- Lista obiectivelor de investiţii pentru anul 2003 cu finanţare integrală de la Bugetul Local este 
prezentată în Anexă. 
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1.5 Emisiuni anterioare de valori mobiliare 
Municipiul BISTRIŢA 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 cu modificările ulterioare. Anumite articole ale vechii legi a 
finanţelor locale, legea nr.27/1994, au rămas în vigoare.  
 
Întocmirea bugetelor locale: Municipiul BISTRIŢA îşi întocmeşte bugetul local în condiţii de autonomie, 
potrivit legii. Nu există relaţii de subordonare între bugetul Municipiului BISTRIŢA şi cele ale altor 
unităţi administrativ-teritoriale. La începutul fiecarui exerciţiu fiscal consiliile locale aprobă bugetul 
local într-un 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 şi 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 sau 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 urmăreţte continuu starea financiară a autorităţii locale prin 
întocmirea conturilor de execuţie bugetară iar la finalul exercitiului fiscal se întocmeşte contul de 
execuţie bugetară anuală. 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 întocmit la final de exerciţiu financiar este bilanţul. Aceste două raportări sunt incluse în 
Darea de Seamă prezentata de autoritatea locală. Anual se întocmeşte şi bilanţul contabil. 
 
Angajarea de împrumuturi: Consiliile Locale pot 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 interne fara garantia Guvernului, cu condiţia 
informării prealabile a Ministerului Finanţelor. În bugetul local trebuie să fie prevăzute 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 orice sursa de venituri cu exceptia transferurilor de la bugetul de stat cu 
destinatie speciala. 
 
În baza OG 119/1999 şi a Normelor Metodologice generale pentru organizarea şi funcţionarea 
auditului intern aprobate prin OMF 332/2000, auditorii interni din cadrul Primăriei, Rus Vasile si Mazga 
Mihaela au certificat bilantul si contul de excutie pe anul 2000 “cu rezerve”; auditorii interni Rus 
Vasile, Konradi Irina şi Andreica Ramona, au certificat bilanţurile contabile şi conturile de execuţie 
bugetară anuale ale Primăriei BISTRIŢA pentru anii 2001 şi 2002, concluzionând: “conturile examinate 
nu comportă anomalii semnificative şi dau o imagine fidelă a situaţiei financiar-contabile şi 
patrimoniale a instituţiei”. 
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2.2 Rezultate financiare 

 
Datorită reformei legislaţiei referitoare la finanţele publice locale din anul 1998, sunt relevante 
raportarile financiare din 1999, 2000, 2001 şi 2002. Aceste raportări financiare, aşa cum sunt ele 
organizate conform Legii 189/1998 şi modificările ulterioare, sunt prezentate în continuare. 
 
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 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 BISTRIŢA. 
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Contul de execuţie bugetară: 
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL BISTRIŢA   1999 2000   2001 2002 

 Denumirea indicatorilor                                      
mii lei Cod 

 Prevederi 
anuale 

Incasari 
realizate/ 

plati 
efectuate 

 Prevederi 
anuale 

Incasari 
realizate/ 

plati 
efectuate 

 Prevederi 
anuale 

Incasari 
realizate/ 

plati 
efectuate 

 Prevederi 
anuale 

Incasari 
realizate/ 

plati 
efectuate 

VENITURI-TOTAL (cod. 48.02+32.00+37.00+ 42.00+44.00) 0001 96.731.508 90.024.884 122.436.611 116.585.579 303.600.431286,809,137 352,802,689339,602,061 
VENITURI PROPRII-TOTAL (cod.00.02+30.00+31.00) 4802 53.202.714 45.712.727 50.744.389 46.925.943 67.868.044 63,195,325 66,496,184 60,237,205 
I. VENITURI CURENTE (rd. 00.03+20.00) 0002 39.313.520 35.019.071 35.371.250 31.404.780 41.906.049 40,384,563 55,024,295 54,387,372 
A. VENITURI FISCALE (rd. 00.04+13.00) 0003 34.805.166 32.190.530 33.286.250 24.638.797 32.881.617 30,448,656 48,811,500 43,214,562 
A1. IMPOZITE DIRECTE (cod. 01.02+03.02+04.02+05.02+08.02) 0004 34.703.246 31.909.240 31.435.750 23.706.046 31.601.877 29,058,511 47,501,500 41,304,526 
IMPOZITUL PE PROFIT 0102 513.000 0 0 0 201.479 377,001 0 21,389 
IMPOZITE ŞI TAXE DE LA POPULATIE (cod. 03.02.01 la 
03.02.30) 

0302 14.246.306 23.939.772 16.803.650 13.261.702 16.429.188 15,120,566 22,878,000 21,752,047 

Impozitul pe veniturile liber-profesionistilor, meseriasilor şi ale altor 
persoane fizice independente şi asociatiilor familiale ** 

030201 1.714.000 1.267.357 732.500 751.279 503.965 169,581 443,000 145,642 

Impozitul pe cladiri de la persoane fizice 030202 5.327.000 5.067.574 7.030.000 5.374.925 9.183.790 7,667,642 13,600,000 11,515,681 
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice 030203 1.148.028 955.738 1.640.000 1.004.025 1.848.410 1,466,130 2,300,000 2,407,759 
Impozitul pe veniturile din inchirieri , subinchirieri , locatii de gestiune 
şi arendari ** 

030204 355.500 777.447 310.000 225.461 90.170 67,962 65,000 123,155 

Impozitul pe veniturile obtinute din drepturile de autor şi cele cuvenite 
inventatorilor şi inovatorilor **  

030205 120 208 1.150 0 0 0 0 0 

Impozitul pe veniturile obtinute din premii şi castiguri in bani sau in 
natura** 

030207 84.270 8.072.321 600.000 287.433 0 0 0 0 

Impozitul pe veniturile persoanelor fizice nesalariate ** 030208 2.332.780 4.449.716 3.100.000 1.263.329 0 -2,773 0 2,815 
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice 030209 540.000 698.080 1.390.000 1.132.305 2.215.070 1,990,241 3,270,000 3,147,620 
Alte impozite şi taxe de la populatie 030230 2.744.608 2.651.331 2.000.000 3.222.945 2.587.783 3,761,783 3,200,000 4,409,375 
TAXA PENTRU FOLOSIREA TERENURILOR PROPRIETATE 
DE STAT 0402 365.766 261.457 442.000 364.145 130.000 377,213 250,000 396,167 

IMPOZITUL PE CLADIRI ŞI TERENURI DE LA PERSOANE 
JURIDICE (cod 05.02.01 + 05.02.02) 

0502 16.554.854 5.732.716 10.030.000 7.332.599 10.772.215 9,845,490 17,893,500 14,678,559 

Impozitul pe cladiri de la persoane juridice 050201 12.646.812 4.483.845 8.600.000 6.423.675 8.806.455 8,733,499 15,053,500 12,828,040 
Impozitul pe terenuri de la persoane juridice 050202 3.908.042 1.248.871 1.430.000 908.924 1.965.760 1,111,991 2,840,000 1,850,519 
ALTE IMPOZITE DIRECTE cod. 08.02.05 la 08.02.30) 0802 3.023.320 1.975.295 4.160.100 2.747.600 4.068.995 3,338,241 6,480,000 4,456,364 
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice  080205 2.980.564 1.878.469 3.800.000 2.519.964 3.689.880 2,985,909 5,140,000 4,282,627 
Impozitul pe terenul agricol 080206 0 0 0 1.855 0 0 0 24,426 
Alte incasari din impozite directe  080230 42.756 96.826 360.100 225.781 379.115 352,332 1,340,000 149,311 
A2. IMPOZITE INDIRECTE ( cod. 15.02+17.02 ) 1300 101.920 281.290 1.850.500 932.751 1.279.740 1,390,145 1,310,000 1,910,036 
IMPOZITUL PE SPECTACOLE 1502 28.500 28.722 550.000 13.902 15.000 18,966 15,000 10,258 
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ALTE IMPOZITE INDIRECTE (cod. 17.02.03 la 17.02.30 ) 1702 73.420 252.568 1.300.500 918.849 1.264.740 1,371,179 1,295,000 1,899,778 
Taxe şi tarife pentru eliberarea de licente şi autorizatii de functionare 170203 50 37.534 125.000 102.453 147.000 236,436 150,000 373,860 
Taxe de timbru pentru contestatiile şi plangerile asupra sumelor 
constatate şi aplicate prin acte aplicate prin acte de control sau impunere 

170211 0 0 50.000 0 3.000 41,960 40,000 0 

Taxe extrajudiciare de timbru 170213 16.936 215.016 600.500 815.925 1.000.000 1,084,039 1,100,000 1,511,467 
Alte incasari din impozite indirecte 170230 56.434 18 525.000 471 114.740 8,744 5,000 14,451 
B. VENITURI NEFISCALE (cod. 20.02+21.02+22.02 ) 2000 4.508.354 2.828.541 2.085.000 6.765.983 9.024.432 9,935,907 6,212,795 11,172,810 
VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR 
AUTONOME 

2002 244.000 244.387 0 53.697 0 466,566 0 0 

VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE ( cod. 21.02.06 
la 21.02.30 ) 

2102 186.330 761.869 800.000 3.855.700 2.520.292 2,929,291 793,470 4,155,199 

Alte venituri privind circulatia pe drumurile publice 210206 56.060 572.534 600.000 1.265.244 595.292 1,015,831 380,270 3,547,285 
Veniturile circumscriptiilor sanitar- veterinare 210209 0 21.254 0 539 0 0 0 0 
Contributia lunara a parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea 
copiilor in crese  

210211 0 0 0 0 400.000 312,563 413,200 576,192 

Varsaminte din disponibilitatile institutiilor publice şi activitatilor 
autofinantate 

210212 0 0 0 2.460.715 1.500.000 1,500,000 0 0 

Alte venituri de la institutiile publice 210230 130.270 168.081 200.000 129.202 25.000 100,897 0 31,722 
DIVERSE VENITURI (cod. 22.02.02 la 22.02.30) 2202 4.078.024 1.822.285 1.285.000 2.856.586 6.504.140 6,540,050 5,419,325 7,017,611 
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii şi 
despagubiri 

220202 181.430 119.299 50.000 32.993 122.890 28,197 5,000 16,886 

Venituri din amenzi şi alte sanctiuni aplicate, potrivit dispozitiilor legale 220203 1.664.730 272.681 180.000 153.504 603.650 1,069,391 1,265,000 165,130 
Restituiri de fonduri din finantarea bugetara locala a anilor precedenti  220205 42.000 134.208 250.000 196.045 250.000 74,318 80,000 211,676 
Venituri din concesiuni şi inchirieri 220207 2.149.760 1.134.890 670.000 2.319.085 2.717.600 3,277,186 3,669,325 4,401,053 
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei 
de impozite şi taxe  

220208 0 0 0 0 0 0 0 1,383 

Incasari din alte surse 220230 40.104 161.207 135.000 154.959 2.810.000 2,090,958 400,000 2,221,483 
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod. 30.02) 3000 8.700.000 9.429.134 14.520.000 5.903.762 14.735.192 15,030,846 1,530,000 1,667,708 
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE 
STATULUI (cod. 30.02.01 la 30.02.04) 

3002 8.700.000 9.429.134 14.520.000 5.903.762 14.735.192 15,030,846 1,530,000 1,667,708 

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 300201 7.500.000 7.747.950 12.300.000 3.977.643 400.000 379,220 30,000 20,909 
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului  300203 450.000 947.698 720.000 1.166.203 1.000.000 1,316,434 1,500,000 1,564,005 
Venituri din privatizare  300204 750.000 733.486 1.500.000 759.916 13.335.192 13,335,192 0 82,794 
 III. VENITURI CU DESTINATIE SPECIALA ( cod. 31.02) 3100 5.189.194 1.264.522 853.139 9.617.401 11.226.803 7,779,916 9,941,889 4,182,125 
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VENITURI CU DESTINATIE SPECIALA (cod. 31.02.01 la 
31.02.12 ) 

3102 5.189.194 1.264.522 853.139 9.617.401 11.226.803 7,779,916 9,941,889 4,182,125 

Taxe speciale 310201 72.000 15.947 50.000 18.747 35.000 130,127 200,000 348,300 
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 310202 0 0 0 4.804.543 10.000.000 6,682,001 9,241,889 3,460,116 
Venituri din fondul pentru drumurile publice 310203 1.911.802 392.075 0 4.500.000 492.000 492,000 0 0 
Venituri din fondul de interventie 310204 0 0 0 75.000 0 0 0 0 
Venituri din fondul pentru locuinte 310205 703.139 703.139 703.139 0 230.103 0 0 0 
Donatii şi sponsorizari 310208 2.253 150.649 100.000 219.111 469.700 475,788 500,000 373,709 
Sume acordate de persoane juridice şi fizice in vederea participarii la 
finantarea unor actiuni de interes public 

310209 2.500.000 2.712 0 0 0 0 0 0 

IV. PRELEVARI DIN BUGETUL DE STAT ( cod. 32.02 la 34.02 ) 3200 43.528.794 33.586.982 69.692.222 67.570.800 233.507.072221,524,834 286,306,505279,364,856 
COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE SALARII 3202 41.518.794 28.051.683 2.607.023 2.628.750 0 -56.743 0 -25,131 
SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA 
PENTRU BUGETELE LOCALE 

3302 0 2.468.299 0 0 127.780.822126,042,100 173,621,505162,741,932 

COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT( cod 
34.02.01 la 34.02.04 ) 

3402 2.010.000 3.067.000 67.085.199 64.942.050 105.726.250 95,539,479 112,685,000116,648,055 

Cote defalcate din impozitul pe venit 340201 2.010.000 3.067.000 60.144.199 47.245.050 94.000.000 73,527,328 91,500,000 76,698,293 
Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 
locale 

340202 0 0 280.000 2.680.000 981.250 1,067,151 3,800,000 17,417,762 

Sume defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei 
termice livrate populatiei 

340203 0 0 6.391.000 14.767.000 10.745.000 20,945,000 17,385,000 22,532,000 

Sume alocate de consiliul Judeţean pentru echilibrarea bugetelor locale  340204 0 0 270.000 250.000 0 0 0 0 
VI. SUBVENTII ( cod. 37.02 + 39.02 ) 3700 0 10.725.175 2.000.000 2.088.836 2.225.315 1,988,977 0 0 
SUBVENTII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT (cod. 37.02.03 la 
37.02.12 ) 

3702 0 10.725.175 0 0 2.225.315 1,988,977 0 0 

Subv. primite de bugetele locale pentru susţinerea sistemului de 
protecţie a persoanelor cu handicap 

370207 0 0 0 0 2.225.315 1,988,977 0 0 

Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea elaborarii si/sau 
actualizarii planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de 
urbanism.  

370211 0 10.725.175 0 0 0 0 0 0 

SUBVENTII PRIMITE DE LA ALTE BUGETE ( cod. 39.02.04 + 
39.02.05 ) 

3902 0 0 2.000.000 2.088.836 0 0 0 0 

Subventii primite de la alte bugete locale pentru sustinerea sistemului de 
protectie a drepturilor copilului . 

390204 0 0 2.000.000 2.088.836 0 0 0 0 

VIII. INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR 4200 0 0 0 0 0 100,000 0 0 
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ACORDATE ( cod 42.02 ) 
INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR 
ACORDATE ( cod. 42.02.13 + 42.02.17) 

4202 0 0 0 0 0 100,000 0 0 

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

420213 0 0 0 0 0 100,000 0 0 

IX. IMPRUMUTURI (cod. 44.02+ 45.02) 4400 0 0 0 0 0 0 0 0 

IMPRUMUTURI PENTRU INVESTITII ( cod. 44.02.01 + 44.02.02) 4402 0 0 0 0 0 0 0 0 
IMPRUMUTURI TEMPORARE ( cod. 45.02.02) 4502 0 0 0 0 0 0 0 0 
CHELTUIELI -TOTAL ***( cod. 
51.00+57.00+63.00+67.00+71.00+76.00 
+84.00+86.00+88.00+90.00+95.00+96.00) 

5002 96.731.508 89.231.943 122.436.611 115.107.224 303.600.431284,977,539 352,802,689343,627,712 

I. SERVICII PUBLICE GENERALE (cod. 51.02 ) 5100 8.529.955 7.417.689 12.807.295 11.274.443 14.850.970 14,655,844 15,661,027 14,241,273 
AUTORITATI PUBLICE (cod. 51.02.05 ) 5102 8.529.955 7.417.689 12.807.295 11.274.443 14.850.970 14,655,844 15,661,027 14,241,273 
Autoritati executive 510205 8.529.955 7.417.689 12.807.295 11.274.443 14.850.970 14,655,844 15,661,027 14,241,273 
III. CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 
(cod.57.02+58.02+59.02+60.02) 

5700 28.200.800 28.290.040 34.741.049 35.331.328 194.450.450183,749,159 216,530,249225,514,453 

INVATAMANT (cod. 57.02.02 la 57.02.14 ) 5702 22.400.000 22.832.781 23.470.349 24.825.383 172.661.180163,166,008 192,056,139187,435,581 
Invatamant prescolar 570202 2.732.215 2.726.314 2.471.266 2.732.325 22.927.648 20,774,012 25,219,359 24,930,115 
Invatamant primar şi gimnazial 570203 9.101.475 9.154.270 9.433.949 9.281.077 64.396.380 61,996,565 74,835,536 66,951,145 
Invatamant liceal 570204 6.997.488 7.371.860 8.842.131 10.154.853 73.515.177 68,139,038 77,799,452 81,240,443 
Invatamant profesional 570205 1.148.319 996.635 884.463 874.866 9.231.998 9,328,593 11,646,607 11,158,700 
Invatamant postliceal 570206 192.107 185.876 137.040 159.123 449.126 364,549 248,822 175,759 
Internate, camine şi cantine pentru elevi şi studenti 570214 2.228.396 2.397.826 1.701.500 1.623.139 2.140.851 2,563,251 2,306,363 2,979,419 
SANATATE (cod. 58.02.05 + 58.02.50) 5802 1.850.000 1.814.617 2.900.000 2.012.215 4.860.770 4,746,503 5,825,000 6,514,662 
Crese 580205 1.000.000 939.617 1.300.000 1.150.000 3.860.770 3,820,885 4,625,000 5,065,000 
Alte institutii şi actiuni sanitare 580250 850.000 875.000 1.600.000 862.215 1.000.000 925,618 1,200,000 1,449,662 
CULTURA , RELIGIE ŞI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA 
SPORTIVA ŞI DE TINERET (cod. 59.02.03 la 59.02.50) 

5902 1.750.000 1.508.309 3.500.000 3.376.500 6.770.000 6,059,158 6,300,000 6,193,040 

Case de cultura 590207 1.200.000 995.011 2.000.000 1.905.500 2.300.000 2,086,000 2,300,000 2,300,000 
Activitatea sportiva 590220 0 0 0 0 2.175.000 2,043,500 2,070,000 1,560,500 
Alte institutii şi actiuni privind cultura , religia şi activitatea sportiva şi 
de tineret 

590250 550.000 513.298 1.500.000 1.471.000 2.295.000 1,929,658 1,930,000 2,332,540 
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ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE ŞI 
INDEMNIZATII (cod. 60.02.02 la 60.02.50 ) 

6002 2.200.800 2.134.333 4.870.700 5.117.230 10.158.500 9,777,490 12,349,110 25,371,170 

Centre de ingrijire şi asistenta 600202 700.000 686.616 0 0 0 0 0 0 
Cantine de ajutor social 600207 862.000 819.152 1.050.000 1.099.972 2.452.500 1,835,327 2,435,000 2,382,862 
Ajutor social 600209 0 0 0 0 0 0 0 12,240,992 
Indemnizatii de nastere 600216 140.000 132.049 200.000 137.089 150.000 131,768 0 0 
Camine pentru persoane varstnice 600242 0 0 871.300 863.969 1.460.000 1,460,000 1,700,000 2,000,000 
Drepturile asistentului personal pentru copii şi adulti cu handicap grav 600247 0 0 2.000.000 2.344.796 4.120.000 5,051,412 5,800,000 6,235,477 
Alte actiuni privind asistenta sociala, alocatii , pensii, ajutoare şi 
indemnizatii 

600250 498.800 496.516 749.400 671.404 1.976.000 1,298,983 2,414,110 2,511,839 

IV. SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU 
ŞI APE ( cod. 63.02 ) 

6300 53.050.599 52.452.942 69.486.647 58.971.806 77.427.140 76,741,614 96,531,853 89,599,045 

SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA ŞI LOCUINTE 
(cod.63.02.02 la 63.02.50) 

6302 53.050.599 52.452.942 69.486.647 58.971.806 77.427.140 76,741,614 96,531,853 89,599,045 

Intretinerea şi repararea strazilor 630202 19.326.930 17.042.067 24.647.432 18.861.910 26.121.052 24,527,077 21,879,291 23,053,419 
Iluminat 630203 3.065.000 2.300.569 4.000.000 3.174.888 5.400.000 4,490,620 4,840,000 6,140,144 
Salubritate 630204 4.274.700 4.494.679 6.611.415 6.099.995 10.000.000 10,707,141 6,919,186 12,883,718 
Intretinere gradini publice , parcuri, zone verzi ,baze sportive şi de 
agrement 

630205 5.443.514 3.344.114 6.160.509 4.380.930 7.363.414 5,720,102 7,607,612 7,261,346 

Locuinte 630208 700.000 0 1.053.131 0 500.000 67,712 0 0 
Alimentari cu apa, statii de epurare pentru ape uzate, colectoare, statii de 
pompare 

630209 0 0 0 4.456 0 0 1,300,000 1,612,948 

Retele, centrale şi puncte termice  630210 19.733.855 24.915.840 26.871.840 26.350.389 27.832.330 31,062,368 53,098,713 37,562,700 
Introducere de gaze naturale in localitati 630213 180.000 106.316 0 0 0 0 700,000 856,971 
Alte actiuni privind servicii dezvoltare publica şi locuinte 630250 326.600 249.357 142.320 99.238 210.344 166,594 187,051 227,799 
V. ACTIUNI ECONOMICE (cod. 67.02+68.02+69.02) 6700 800.000 376.142 1.823.181 426.919 3.080.000 2,565,802 2,521,000 1,708,388 
AGRICULTURA ŞI SILVICULTURA (cod. 67.02.04 la 67.02.13) 6702 400.000 285.033 23.181 23.181 1.160.000 1,443,500 121,000 141,000 
Combaterea daunatorilor şi bolilor in sectorul vegetal-servicii publice de 
protectia plantelor 

670204 0 16.754 23.181 23.181 0 0 0 0 

Puncte de insamantari artificiale  670205 0 0 0 0 0 0 0 20,000 
Circumscriptii sanitar-veterinare (exclusiv epizootii) 670212 400.000 268.279 0 0 0 0 0 0 
Centre judeţene şi locale de consultanta agricola  670213 0 0 0 0 1.160.000 1,443,500 121,000 121,000 
TRANSPORTURI ŞI COMUNICATII (cod. 68.02.02 la 68.02.50) 6802 400.000 91.109 1.800.000 403.738 1.800.000 1,122,302 2,400,000 1,567,388 
Transport in comun 680207 400.000 91.109 1.800.000 403.738 1.800.000 1,122,302 2,400,000 1,567,388 
 ALTE ACTIUNI ECONOMICE (cod. 69.02.03 la 69.02.50) 6902 0 0 0 0 120.000 0 0 0 
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Sustinerea programelor de dezvoltare regionala  690219 0 0 0 0 120.000 0 0 0 
VI. ALTE ACTIUNI (cod. 72.02) 7100 360.960 223.548 2.125.300 1.329.261 1.860.750 1,316,341 4,649,583 4,060,135 
ALTE ACTIUNI (cod. 72.02.02 la 72.02.50) 7202 360.960 223.548 2.125.300 1.329.261 1.860.750 1,316,341 4,649,583 4,060,135 
Protectie civila 720207 160.960 88.687 225.300 101.111 193.550 157,732 450,983 278,770 
Fondul Roman de Dezvoltare Sociala 720220 0 0 100.000 0 100.000 0 0 0 
Alte cheltuieli 720250 200.000 134.861 1.700.000 1.114.383 1.567.200 1,158,609 4,198,600 3,781,365 
IX . FONDURI DE GARANTARE ŞI REDISTRIBUIRE ( cod. 
76.02 ) 

7600 0 0 0 0 0 0 0 0 

FOND PENTRU GARANTAREA IMPRUMUTURILOR 
EXTERNE, DOBANZILOR ŞI COMISIOANELOR AFERENTE 

7602 0 0 0 0 0 0 0 0 

 XI . TRANSFERURI (cod. 84.02 ) 8400 0 0 0 0 0 0 276,600 276,600 
TRANSFERURI CATRE ALTE BUGETE (cod. 84.02.01+84.02.04 ) 8402 0 0 0 0 0 0 276,600 276,600 
Transferuri din bugetele locale catre bugetul fondului de asigurari 
sociale de sanatate 

840201 0 0 0 0 0 0 276,600 276,600 

XII. IMPRUMUTURI ACORDATE (cod. 86.02) 8600 0 0 0 100.000 0 0 0 0 
IMPRUMUTURI (cod. 86.02.09+86.02.13) 8602 0 0 0 100.000 0 0 0 0 
Imprumuturi temporare pentru infiintarea unor institutii şi servicii 
publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din 
venituri extrabugetare 

860209 0 0 0 100.000 0 0 0 0 

XIII. PLATI DE DOBANZI ŞI ALTE CHELTUIELI 
(cod.88.02+89.02) 

8800 0 0 0 0 0 0 0 0 

DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE LOCALE ŞI ALTE 
CHELTUIELI (cod. 88.02.01 la 88.02.04) 

8802 0 0 0 0 0 0 0 0 

PLATI DE DOBANZI (cod. 89.02.01 la 89.02.05 ) 8902 0 0 0 0 0 0 0 0 
XIV. RAMBURSARI DE IMPRUMUTURI ( cod. 90.02) 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 
RAMBURSARI DE IMPRUMUTURI ACORDATE (cod.90.02.01 la 
90.02.05)  

9002 0 0 0 0 0 0 0 0 

 XV. FONDURI DE REZERVA ( cod. 95.02) 9500 600.000 0 600.000 0 704.318 0 6,690,488 0 
FONDURI DE REZERVA (cod. 95.02.05) 9502 600.000 0 600.000 0 704.318 0 6,690,488 0 
Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale şi judeţene 950205 600.000 0 600.000 0 704.318 0 6,690,488 0 
XVI. CHELTUIELI CU DESTINATIE SPECIALA (cod. 96.02 ) 9600 5.189.194 471.582 853.139 7.673.467 11.226.803 5,948,779 9,941,889 8,227,818 
CHELTUIELI CU DESTINATIE SPECIALA (cod. 96.02.01 la 
96.02.12 ) 

9602 5.189.194 471.582 853.139 7.673.467 11.226.803 5,948,779 9,941,889 8,227,818 

Servicii publice finantate din taxe speciale 960201 72.000 0 44.840 0 35.000 0 200,000 60,772 
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CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL BISTRIŢA   1999 2000   2001 2002 

 Denumirea indicatorilor                                      
mii lei Cod 

 Prevederi 
anuale 

Incasari 
realizate/ 

plati 
efectuate 

 Prevederi 
anuale 

Incasari 
realizate/ 

plati 
efectuate 

 Prevederi 
anuale 

Incasari 
realizate/ 

plati 
efectuate 

 Prevederi 
anuale 

Incasari 
realizate/ 

plati 
efectuate 

Cheltuieli din fondul pentru drumurile publice 960202 1.911.802 386.915 5.160 4.505.160 492.000 492,000 0 0 
Cheltuieli din fondul de interventie 960203 0 0 0 75.000 0 0 0 0 
Cheltuieli din fondul pentru locuinte 960204 703.139 0 703.139 473.037 230.103 229,823 0 0 
Cheltuieli din donatii şi sponsorizari 960207 2.253 81.955 100.000 274.147 469.700 429,996 500,000 399,648 
Cheltuieli din sume acordate de persoane juridice şi fizice in vederea 
participarii la finantarea unor actiuni de interes public 

960208 2.500.000 2.712 0 0 0 0 0 0 

Cheltuieli pentru investitii din venituri realizate din vanzarea unor 
bunuri apartinand domeniului privat 

960212 0 0 0 2.346.123 10.000.000 4,796,960 9,241,889 7,767,398 

XVII. EXCEDENT/DEFICIT  9800 0 792.941 0 1.478.353 0 1,831,599 0 -3,482,830 
EXCEDENT (cod. 98.02.01 ) 9802 0 0 0 1.478.353 0 1,831,599 0 542,821 
Excedent ( cod. 00.01- 50.02 ) 980201 0 792.941 0 1.478.353 0 1,831,599 0 0 
Fond de rulment propriu al unitatii administrativ-teritoriale 980204 0 465.579 0 0 0 462 0 20,504 
Rambursarea din excedentele bugetelor locale a imprumuturilor 
contractate in anii precedenti 

980205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Disponibil din taxe speciale  980207 0 15.947 0 15947 0 164.822 0 452,349 
Disponibil din venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului 
privat 

980208 0 0 0 0 4.343.460 0 36,178 

Disponibil din venituri din fondul pentru drumurile publice  980209 0 5.161 0 5.161 0 0 0 0 
Disponibil din venituri din fondul de interventie  980210 0 0 0 0 0 0 0 0 
Disponibil din venituri din fondul pentru locuinte  980211 0 703.139 0 703.139 0 280 0 280 
Disponibil din amortizarea mijloacelor fixe 980212 0 0 0 0 0 0 0 0 
Disponibil din venituri din fondul aviatiei civile  980213 0 0 0 0 0 0 0 0 
Disponibil din donatii şi sponsorizari 980214 0 68.694 0 68.694 0 59.449 0 33,510 
Disponibil din sume acordate de persoane juridice şi fizice in vederea 
participarii la finantarea unor actiuni de interes public 

980215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Disponibil din venituri pentru finantare Programului de pietruire  980216 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fond de rulment destinat acoperirii golului temporar de casa 980217 0 0 0 465.579 0 0 0 0 
Fond de rulment destinat acoperirii definitive a deficitului bugetar 980218 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fond de rulment destinat finant. Inves. sau pt. Dezv. Serv. publice locale 980219 0 0 0 0 0 0 0 0 
DEFICIT (cod. 99.02.01) 9902 0 -792.941 0 -1.478.355 0 -1,831,599 0 4,025,651 
Deficit ( cod. 50.02 - 00.01 ) 990201 0 -792.941 0 -1.478.355 0 -1,831,599 0 4,025,651 
Deficit acoperit din fondul de rul. al unitatii administrativ-teritoriale 990202 0 0 0 0 0 0 0 0 
Deficit acoperit din venituri cu destinatie speciala ramase disponibile 
din anii precedenti 

990203 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Bilanţ privind execuţia bugetului local 
Nr. Denumirea indicatorilor                                mii lei Cod 1998 1999 2000 2001 2002 

  A C T I V             

A 
MIJLOACE FIXE, TERENURI, OBIECTE DE 
INVENTAR (cod 101 la 103) 100 45.079.375 47.004.735 57.774.640 128.765.753 823.282.758

  Mijloace fixe şi terenuri (ct. 01) 101 44.587.370 46.252.240 56.174.987 115.644.937 807.221.526
  Obiecte de inventar (ct. 602+603+604) 103 492.005 752.495 1.599.653 13.120.816 15.557.866

B 
MIJLOACE BANESTI, DECONTARI, CHELTUIELI 
ŞI MATERIALE (cod 111+140) 110 8.779.230 18.120.776 22.848.689 36.253.174 44.296.990

2 Mijloacele bugetului local (cod 112 + 131) 111 465.579 1.258.520 2.836.875 4.568.473 542.821
2.1 Disponibilitatile bugetului local (cod 115 la 126) 112 465.579 1.258.520 2.836.875 4.568.473 542.821

  
Disponibil din fondul de rulment al bugetului local 

116 465.579 465.579  462 20.504

  Disponibil din venituri cu destinatie speciala 123   792.941 2.736.875 4.568.011 522.317

  Imprumuturi temporare acordate potrivit legii 124     100.000    
2.2 Cheltuielile bugetului local (cod 132 la 134) 131 0 0 0 0 0

3 Bugetele institutiilor (cod141+190+200+220+260) 140 8.313.651 16.862.256 20.011.814 31.684.701 43.754.169
3.1. Disponibilitati banesti (cod 142+160) 141 1.701.963 3.055.912 4.037.093 2.624.767 4.355.858

  

Disponibilitati ale instit. publice (cod 143 dala 
154)(potrivit normelor de inchidere a M.F., in 
bilantul anului 2002 a fost inserata o noua linie 
“Imobilizari necorporale ct.02” care se aduna la 
Cod 100 “MIJLOACE FIXE, TERENURI, OBIECTE 
DE INVENTAR” 142 738.821 2.738.005 3.518.281 2.116.814 3.746.423

  Disp pt sume de mandat şi sume in depozit (ct. 110) 145 143.392 194.341 244.946 369.013 705.016
  Disp al instit publ finant din venituri extrabugetare 149 595.429 2.543.664 3.273.335 1.747.801 3.041.407

  Disponibilitati din mijloace cu dest. spec. 160 963.142 317.907 518.812 507.953 609.435
  Disp. din fonduri cu dest. spec. şi de redistribuire 161 877.469 317.907 518.812 507.953 609.435

  
Disp. din fondul special pt finantarea blocurilor de 
locuinte conform HG 391/1993 şi OG 19/1994(172) 164 85.673        

3.2 Mijloace banesti şi alte valori (cd 191 la 193) 190 346.569 605.215 722.126 577.914 1.541.579
  Alte valori (ct. 159) 193 346.569 605.215 722.126 577.914 1.541.579
3.3 Decontari şi debitori (cod 202 la 209) 200 826.238 2.584.584 3.035.879 7.847.456 6.536.615
  Debitori (ct. 220) 205 25.247 293.376 309.247 135.713 161.454
  Clienti (ct. 225) 207 800.991 2.291.208 2.726.632 7.711.743 6.375.161
3.4 Cheltuieli (cod 221+240) 220 4.370.414 9.552.885 10.675.268 17.780.198 27.846.611
  Cheltuielile institutiei publice (cod 222 la 227) 221 4.370.414 9.552.885 10.675.268 17.780.198 27.846.611
  Cheltuieli pentru investitii in continuare (ct. 415) 225 4.370.414 9.552.885 10.675.268 17.780.198 27.846.611

  Cheltuieli din mijl cu dest speciala (cod 241)  240 0 0 0 0 0
3.5 Materiale (cod 261 la 273) 260 1.068.467 1.063.660 1.541.448 2.854.366 3.473.506
  Medicamente şi materiale sanitare (ct. 600.01) 261 402 28.414 27.731 25.026 23.933
  Materiale de intretinere şi gospodarie (ct. 600.02) 262 161.751 652.703 1.318.269 1.847.187 2.309.323
  Alimente şi furaje (ct. 600.03) 263 22.823 98.711 50.475 272.347 315.671
  Materiale cu caracter functional (ct. 600.04) 264 733.838 278.900 137.902 172.201 226.446
  Alte materiale (ct. 600.09) 265 13.565 110 2.100 448.768 492.529
  Materiale şi utilaje pentru investitii (ct. 600.15) 268 135.591 4.733 3.737 62  
  Materiale in prelucrare (ct. 601) 269       5 5
  Animale şi pasari (ct. 610+611) 272 497 89 1.234 31.340 50.934
  Produse (ct. 620) 273       57.430 54.665
  TOTAL ACTIV (cod 100+110) 280 53.858.605 65.125.511 80.623.329 165.018.927 867.579.748
  PASIV             
A FONDURI (cod 303 la 307) 300 45.079.375 47.004.735 57.774.640 128.765.753 823.282.758

  
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al 
unitatii administrativ - teritoriale (ct. 308) 303       80.315.376 777.919.701

  
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al 
unitatii administrativ - teritoriale (ct. 309) 304       3.631.695 29.301.825

  Fondul mijloacelor fixe şi terenurilor (ct. 310) 305 44.587.370 46.252.240 56.174.987 31.697.866  
  Fondul obiectelor de inventar (ct. 311) 306 492.005 752.495 1.599.653 13.120.816 15.557.866

B. 
VENITURI, FINANTARI DE LA BUGET, 
DECONTARI ŞI ALTE SURSE(cod 311+340) 310 8.779.226 18.120.784 22.848.689 36.253.174 44.296.990

  Sursele bugetului local (cod 314 la 328) 311 465.579 1.258.520 2.836.875 4.568.473 542.821
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Nr. Denumirea indicatorilor                                mii lei Cod 1998 1999 2000 2001 2002 
  Fondul de rulment (ct. 339) 317 465.579 465.579  462 20.504
  Decontari din imprumuturi temporare 325     100.000    
  Excedentul veniturilor cu dest. speciala (ct. 338) 326   792.941 2.736.875 4.568.011 522.317

3 Bugetele institutiilor (cod 341+370+390+420) 340 8.313.647 16.862.264 20.011.814 31.684.701 43.754.169
3.1 Finantarea institutiilor (cod 342+343+350 la 356) 341 4.848.003 9.469.901 5.682.953 1.014.865 6.258.519
  Finant de la bug privind anii precedenti şi alte surse 350 4.848.003 9.469.901 5.682.953 1.014.865 6.258.519
3.2 Venituri extrabugetare (cod 371 la 374) 370 1.050.764 2.790.753 3.438.574 2.181.141 4.632.955
  Veniturile extrabugetare ale instit. publice (ct. 520) 371 611.670 2.275.864 647.829 1.126.961 2.508.777
  Venituri din anii precedenti şi alte surse (ct. 528) 374 439.094 514.889 2.790.745 1.054.180 2.124.178
3.3 Decontari, creditori şi alte surse (cod 391 la 404) 390 1.501.411 4.230.955 10.331.431 28.375.254 32.770.242
  Alte decontari (ct. 213) 391       22.548 22.491
  Decontari cu salariatii (ct. 230) 393       454.407 73.219
  Creditori (ct. 231) 394 198.919 286.608 402.391 1.121.577 1.918.241
  Decontari cu bugetul statului (ct. 232) 395 234.952 243.892 764 291.083 63.062
  T.V.A. de plata (ct. 232.33) 396     2.891 281.767 171.588
  Decontari privind asigurarile sociale (ct. 233) 398       1.409.137 3.197.422
  Furnizori (ct. 234) 399 78.404 1.444.631 7.158.329 17.478.277 19.772.391
  Decontari privind contrib la constit fond de somaj 400       172.221 463.851
  Venituri de realizat (ct. 531) 404 989.136 2.255.824 2.767.056 7.144.237 7.087.977

3.4 
Mijloace cu destinatie speciala şi credite 
bancare (cod 421 + 450) 420 913.469 370.655 558.856 113.441 92.453

  Mijloace cu destinatie speciala (cod 422 la 431) 421 913.469 370.655 558.856 113.441 92.453
  Fonduri cu destinatie speciala (ct. 337) 422 827.796 370.655 458.856 113.441 92.453

  
Fondul pentru finantarea blocurilor de locuinte 
conform H.G. nr. 391/1993 şi O.G. nr. 19/1994 425 85.673        

  
Sume primite pentru infiintarea unor institutii şi 
servicii publice de interes local 431     100.000    

  Credite bancare (ct. 704) 450   0 0 0 0
  TOTAL PASIV (cod 300+310) 460 53.858.601 65.125.519 80.623.329 165.018.927 867.579.748

2.3 Plafonul maximal de îndatorare 
Conform Legii 3379/1998 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 219/2000 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 189/1998 privind finanţele publice locale - Autorităţilor 
administraţiei publice locale li se interzice accesul la credite sau să garanteze orice fel de împrumut, 
dacă totalul datoriilor anuale reprezentând ratele scadente la împrumuturile contractate şi/sau 
garantate, dobânzi şi comisioane aferente acestora, inclusiv ale împrumutului care urmează să fie 
angajat şi/sau garantat în anul respectiv, depăşeşte 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 2002, limita maximă a datoriei 
anuale pentru municipiul BISTRIŢA este de 26.217.133 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 dobândă 
de plată de 17,7%) înregistrate în anul 2002: 
 

an 
/mii 
lei 

Comisioane 
bancare 

obligaţiuni 

Total plată 
annual 

împrumut 
obligatar 

Venituri curente 
+ Cote defalcate 
din impozitul pe 
venit pe 2002 

20% * (Venituri 
curente + Cote 

defalcate din impozitul 
pe venit 2002) 

(Total de plată împrumut 
obligatar) / (Venituri curente 

+ Cote defalcate din 
impozitul pe venit 2002) (%)

2003 150.000 4.261.125 131.085.665 26.217.133 3,37% 

2004  7.725.750 131.085.665 26.217.133 5,89% 

2005  6.663.750 131.085.665 26.217.133 5,08% 
 

 Emitentul previzionează pentru bugetul local pe anul 2003 venituri totale de 439.822.405 mii lei, din 
care 175.770.000 mii lei suma veniturilor curente anuale şi a cotelor defalcate anuale din 
impozitul pe venit. 
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 Emitentul previzionează pentru bugetul local pe anul 2004 venituri totale de 487.677.483 mii lei, din 
care 181.710.000 mii lei suma veniturilor curente anuale şi a cotelor defalcate anuale din 
impozitul pe venit. 

 Emitentul previzionează pentru bugetul local pe anul 2005 venituri totale de 525.460.945 mii lei, din 
care 202.145.000 mii lei suma veniturilor curente anuale şi a cotelor defalcate anuale din 
impozitul pe venit. 

2.4 Împrumuturi ale Emitentului/Garanţii 

La data prezentei oferte, Primăria Bistriţa nu are angajate împrumuturi şi nici garanţii.  

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. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/30.01.2002 privind impozitele şi taxele locale; 
10. Ordonanţa de Urgenţă nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin 

Trezoreria statului; 
11. OUG 28/2002 aprobată prin Legea 525/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiţii 

financiare şi pietele reglementate şi modificarile ulterioare;  
12. Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 6/1999 privind calificarea unor titluri de 

credit ca valori mobiliare; 
13. Regulamentul CNVM nr.6/1995 privind oferta publică de vânzare de valori mobiliare; 
14. Hotărârea Consiliului Local privind emiterea de Obligaţiuni municipale ale Municipiului BISTRIŢA 

a fost decisă de către Consiliul Local cu votul a două treimi din numărul consilierilor în funcţie pe 
data de 23 decembrie 2002 prin Hotărîrea Consiliului Local 172/2002, anexată la prezentul 
Prospect. 

3.2 Caracteristicele ofertei publice de Obligaţiuni municipale 

Obiectul prezentei oferte publice: vânzarea unui număr de 15.000 Obligaţiuni, emise de Municipiul 
BISTRIŢA, 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 25.08.2003 valoarea nominală se reduce la 900.000 lei/ Obligaţiune ca urmare a 

rambursării către investitori a 10% din valoarea nominală; 
- la data de 25.11.2003 valoarea nominală se reduce la 800.000 lei/ Obligaţiune ca urmare a 

rambursării către investitori a 10% din valoarea nominală; 
- la data de 25.02.2004 valoarea nominală se reduce la 700.000 lei/ Obligaţiune ca urmare a 

rambursării către investitori a 10% din valoarea nominală; 



PROSPECT OFERTĂ PUBLICĂ   OBLIGAŢIUNI MUNICIPALE BISTRIŢA 

   

33 

- la data de 26.05.2004 valoarea nominală se reduce la 600.000 lei/ Obligaţiune ca urmare a 
rambursării către investitori a 10% din valoarea nominală; 

- la data de 25.08.2004 valoarea nominală se reduce la 500.000 lei/ Obligaţiune ca urmare a 
rambursării către investitori a 10% din valoarea nominală; 

- la data de 26.11.2004 valoarea nominală se reduce la 400.000 lei/ Obligaţiune ca urmare a 
rambursării către investitori a 10% din valoarea nominală; 

- la data de 25.02.2005 valoarea nominală se reduce la 300.000 lei/ Obligaţiune ca urmare a 
rambursării către investitori a 10% din valoarea nominală; 

- la data de 27.05.2005 valoarea nominală se reduce la 200.000 lei/ Obligaţiune ca urmare a 
rambursării către investitori a 10% din valoarea nominală; 

- la data de 26.08.2005 valoarea nominală se reduce la 100.000 lei/ Obligaţiune ca urmare a 
rambursării către investitori a 10% din valoarea nominală; 

- la data de 25.11.2005 Emitentul plăteşte ultima rată aferentă acestui împrumut obligatar. 

Preţul de emisiune:   1.000.000 lei/Obligaţiune; 

Preţul de vânzare:    1.000.000 lei/Obligaţiune; 

Valoarea totală a emisiunii:  15.000.000.000 lei;  

Numărul minim de Obligaţiuni subscrise: 1 Obligaţiune; 
Intermediar: Societatea de Valori Mobiliare BCR SECURITIES SA, cu sediul în Bucureşti, Calea 
Griviţei 160, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/4667/1996, cod unic de 
înregistrare 8612595; 

Grup 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; 

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 evidenţă 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 18.06.2003 ora 9,00 (ora României) 
până la data de 01.07.2003, 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 şi va fi făcută publică printr-
un 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 obligaţiuni: Orice persoană fizică sau juridică rezidentă sau 
nerezidentă poate solicita cumpărarea obligaţiunilor, care fac obiectul prezentei ofertei publice primare.  
O persoană care solicită obligaţiuni în numele altei persoane fizice trebuie să prezinte o procură 
specială în formă autentificată din partea persoanei pe care o reprezintă. 
O persoană care solicită obligaţiuni în numele unei persoane juridice trebuie să prezinte o împuternicire 
în orginial din partea persoanei juridice pe care o reprezintă, în cazul în care aceasta nu este 
reprezentantul legal al societăţii. 
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Piaţa reglementată de tranzacţionare: După confirmarea de către CNVM a raportului privind 
rezultatul ofertei şi înscrierea obligaţiunilor la O.E.V.M., municipiul BISTRIŢA va face toate demersurile 
necesare înscrierii la cota Bursei de Valori Bucureşti a obligaţiunilor municipale. 
Dreptul de proprietate asupra obligaţiunilor : Dreptul de proprietate asupra obligaţiunilor 
subscrise, plătite şi alocate se transmite la data înscrierii în registrul obligatarilor şi este atestat de 
extrasul de cont de obligaţiuni eliberat după consolidarea registrului. Extrasele de cont vor fi expediate 
deţinătorilor de obligaţiuni în termen de maximum 7 zile de la obţinerea atestatului de închidere a 
ofertei publice de vânzare emis de CNVM. 
Dobânda: 
Dobânda cuvenită şi calculul ratei dobânzii: 
• Rata dobânzii este variabilă, recalculată trimestrial, la data de referinţă, după formula 

[(BUBID3M+BUBOR3M)/2]+1,7%; rata dobânzii aferentă primei perioade de calcul este de 17,7%; 
• 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 1; 
• Datele de referinţă pentru plata dobânzii sunt: 20.08.2003, 20.11.2003, 20.02.2004, 21.05.2004, 

20.08.2004, 23.11.2004, 22.02.2005, 24.05.2005, 23.08.2005 şi 22.11.2005; 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 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 trimestrial astfel: 

Cuponul Data de 
referinţă 

Data cupon 
(prima zi de plată) 

Interval de plată 
a dobânzii* 

Perioada pentru care se 
plăteste dobânda 

Cuponul 1 20.08.2003 25.08.2003 25.08 – 02.09.2003 Începând de la data obţinerii 
atestatului de închidere a ofertei 

publice de vânzare emis de CNVM 
şi până la data de 24.08.2003 

Cuponul 2 20.11.2003 25.11.2003 25.11 – 03.12.2003 25.08.2003 - 24.11.2003 
Cuponul 3 20.02.2004 25.02.2004 25.02 – 04.03.2004 25.11.2003 - 24.02.2004 
Cuponul 4 21.05.2004 26.05.2004 26.05 – 03.06.2004 25.02.2004 - 25.05.2004 
Cuponul 5 20.08.2004 25.08.2004 25.08 – 02.09.2004 26.05.2004 - 24.08.2004 
Cuponul 6 23.11.2004 26.11.2004 26.11 – 06.12.2004 25.08.2004 - 25.11.2004. 
Cuponul 7 22.02.2005 25.02.2005 25.02 – 07.03.2005 26.11.2004 - 24.02.2005 
Cuponul 8 24.05.2005 27.05.2005 27.05 – 06.06.2005 25.02.2005 - 26.05.2005 
Cuponul 9 23.08.2005 26.08.2005 26.08 – 05.09.2005 27.05.2005 - 25.08.2005 
Cuponul 10 22.11.2005 25.11.2005 25.11 – 05.12.2005 26.08.2005 - 24.11.2005 

                                                
1 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. 
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*Notă: Intervalul de plată se prelungeşte cu numărul de zile declarate nelucrătoare ulterior autorizării 
acestui prospect. 
Perioadele de rambursare a împrumutului de către Emitent către investitori 
Rambursarea se realizează în zece rate egale, după cum urmează: 

Rata Data de referinţă 
pentru plata ratelor 

Interval de plată 
a ratelor* 

Suma rambursată 

Rata 1 20.08.2003 25.08 – 02.09.2003 100.000 lei/ Obligaţiune 

Rata 2 20.11.2003 25.11 – 03.12.2003 100.000 lei/ Obligaţiune 

Rata 3 20.02.2004 25.02 – 04.03.2004 100.000 lei/ Obligaţiune 

Rata 4 21.05.2004 26.05 – 03.06.2004 100.000 lei/ Obligaţiune 

Rata 5 20.08.2004 25.08 – 02.09.2004 100.000 lei/ Obligaţiune 

Rata 6 23.11.2004 26.11 – 06.12.2004 100.000 lei/ Obligaţiune 

Rata 7 22.02.2005 25.02 – 07.03.2005 100.000 lei/ Obligaţiune 

Rata 8 24.05.2005 27.05 – 06.06.2005 100.000 lei/ Obligaţiune 

Rata 9 23.08.2005 26.08 – 05.09.2005 100.000 lei/ Obligaţiune 

Rata 10 22.11.2005 25.11 – 05.12.2005 100.000 lei/ Obligaţiune 

*Notă: Intervalul de plată se prelungeşte cu numărul de zile declarate nelucrătoare ulterior autorizării 
acestui prospect. 
 

• Data de referinţă pentru plata ratelor: 20.08.2003, 20.11.2003, 20.02.2004, 21.05.2004, 
20.08.2004, 23.11.2004, 22.02.2005, 24.05.2005, 23.08.2005 şi 22.11.2005; (au dreptul de încasare 
a ratelor corespunzătoare împrumutului obligatar, toţi deţinătorii de Obligaţiuni înregistraţi în Registrul 
Deţinătorilor de Obligaţiuni la datele de referinţă menţionate mai sus). 

 

Calculul ratei dobânzii: 
1 Rata dobânzii se calculează trimestrial, la data de referinţă, după formula: 

[(BUBID3M+BUBOR3M)/2]+1,7%; 
unde : [...] semnifică partea întreagă, iar ratele BUBID3M şi BUBOR3M sunt ratele dobânzilor 

interbancare, considerate la 3 luni. 
2. Ratele BUBID3M şi BUBOR3M 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 într-un ziar de circulaţie 

naţională şi se afişează la unităţile unde s-au efectuat subscrieri precum şi la sediile menţionate 
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. 

Modalităţi de plată a dobânzii şi a împrumutului obligatar către investitori: 

Agentul de plată - BCR SECURITIES SA va plăti atât dobânzile cât şi principalul la scadenţă, 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 face în 
numerar prin unităţile unde au fost făcute subscrierile; 

- 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 au 
completat rubrica «cont plăţi ulterioare» indicat pe formularul de subscriere, plata se face prin 
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virament, în contul şi banca menţionate în formularul de subscriere; plafonul maxim de plată 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 
tranzacţionării acestora la BVB, plata se poate realiza astfel: 
 prin transfer într-un cont bancar desemnat de deţinătorul de obligaţiuni în situaţia în care acesta 

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

 în numerar la ghişeele BCR din localitatea de domiciliu/sediu a deţinătorului, conform adresei 
specificată în Registrul deţinătorilor de obligaţiuni la data de referinţă; în cazul în care în 
localitatea de domiciuliu/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; 

Plăţile de dobândă sau principal în numerar se efectuează pe o perioadă de 7 zile lucrătoare de la 
momentul începerii plăţilor, conform prezentului prospect de ofertă publică. 
Sumele neridicate de investitori în intervalul de plată a dobânzii, respectiv împrumutului, vor fi 
disponibile la sediul Agentului de plată (BCR SECURITIES SA), pe perioada maturităţii 
obligaţiunilor, dar nu mai mult de 31 zile de la data plăţii ultimei rate a principalului. La expirarea 
termenului de 31 de zile, sumele vor fi disponibile la sediul Emitentului (Primăria Municipiului 
BISTRIŢA) şi se vor prescrie conform legislatiei în vigoare. 

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

- Pentru a efectua plata principalului şi a dobânzilor conform prevederilor prospectului de ofertă, 
Emitentul va asigură existenţa, în contul Agentului de Plată - BCR SECURITIES SA a 
sumelor necesare plăţii dobânzilor şi a principalului, cu minimum 7 (şapte) zile înainte de 
termenele stabilite în prezentul prospect. 

Comisioane bancare 
Comisioanele bancare percepute la subscrierea obligaţiunilor în numerar de către clienţi se 
suportă de către Emitent.  
Comisioanele bancare percepute la iniţierea ordinului de plată (transfer bancar), vor fi suportate 
de către subscriitori.  
În caz de suprasubscriere in prezenta oferta publica primara de vanzare de obligaţiuni, 
Emitentul va suporta toate comisioanele aferente restituirii în numerar a sumelor ce reprezintă 
contravaloarea obligaţiunilor subscrise/plătite. 
În cazul restituirii sumelor prin ordin de plată comisioanele bancare aferente creditării contului 
subscriitorilor sunt suportate de către aceştia. 
Deţinătorul de obligaţiuni va suporta la încasarea în numerar a dobânzilor şi a principalului, 
comisioanele bancare de ridicare de numerar. 

3.3 Subscrierea, revocarea, metoda de alocare, anularea ofertei 

Locuri de subscriere: 
INTERMEDIAR Adresa Telefon 

BCR SECURITIES SA Calea Grivitei 160, Bucureşti 021-222.37.03/04 
 

GRUPUL DE VANZARE - 
BANCA COMERCIAL ROMANA 

  

Judeţul Bistriţa - Năsăud   
Sucursala Judeţeană Bistriţa Piaţa Petru Rares nr. 1A, Bistriţa 0263-219.880 
Sucursala Năsăud Str. Granicerilor nr. 17, Năsăud 0263-360.855 
Sucursala Beclean Str. Mihail Kogalniceanu nr. 46, Beclean 0263-342.355 
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Agentia Rodna Str. Principala nr. 607, Rodna 0263-378.830 
Alte judeţe   

Sucursala Judeţeană Maramureş Bd. Unirii nr. 15, Baia Mare 0262-221.296 
Sucursala Judeţeană Salaj Piaţa Iuliu Maniu nr. 2, Zalau 0260-661.972 
Sucursala Judeţeană Suceava Str. Stefan cel Mare nr. 31, Suceava 0230-520.187 
Sucursala Judeţeană Mureş Str. Gheorghe Doja nr. 1-3, Targu Mures 0265-167.338 
Sucursala Judeţeană Cluj Str. George Baritiu nr. 10-12, Cluj 0264-191.850 
Sucursala Judeţeană Braşov Bdul 15 Noiembrie nr. 90A, Brasov 0268-330.117 
Sucursala Judeţeană Arad Str. Penes Curcanul nr. 14-16, Arad 0257-255.040 
Sucursala Judeţeană Bacău Str. 9 Mai nr. 11, Bacau 0234-135.314 
Sucursala Judeţeană Dolj Str. Al. I. Cuza nr. 1, Craiova 0251-416.932 
Sucursala Judeţeană Constanţa Str. Traian nr. 68, Constanta 0241-617.896 
Municipiul Bucureşti   
Sucursala Izvor Bdul Libertatii nr. 22, bl. 102, sector 5 335.19.50/335.19.51 
Sucursala Unirea Bd. Unirii nr. 43-45, bl. E2-E3, sector 3 323.54.26/323.00.80 
Sucursala Sector 1 Calea Victoriei nr. 155, sector 1 659.50.15/659.41.28 
Sucursala Sector 2 Str. Popa Lazar nr. 8, sector 2 252.79.59/252.79.86 
Sucursala Sector 3 Bdul Decebal nr. 11, bl. S14, sector 3 321.44.40/323.44.10 
Sucursala Sector 4 Bdul Unirii nr. 63, bl. F4, sector 3 323.38.91/323.20.67 
Sucursala Sector 5 Bdul Unirii nr. 78, bl. J2, sector 3 322.68.02/322.68.80 
Sucursala Sector 6 Bdul Timisoara nr. 4-6, sector 6 413.91.47/413.41.49 
Sucursala Ghencea Bdul Ghencea nr. 158, sector 6 413.05.50/413.1149 
Sucursala Plevna Calea Plevnei nr. 98, sector 6 637.28.89/635.35.77 
Sucursala Libertăţii Bdul Libertatii nr. 1, sector 5 335.53.80/335.57.00 
Sucursala Bucureştii Noi Bdul Bucureştii Noi nr. 170, sector 1 668.60.25/668.60.50 
Sucursala Universitate Bdul Regina Elisabeta nr. 5, sector 3 312.16.78/312.61.85 
Sucursala Pantelimon Sos. Pantelimon nr. 291, sector 2 255.77.01/255.77.00 
Sucursala Doamnei Str. Doamnei nr. 14-16, sector 3 310.31.59/310.31.95 
Sucursala Lipscani Str. Eugen Carada nr. 1-3, sector 3 315.68.37/638.40.40 
Sucursala Doctor Felix Str. Dr. Felix nr. 99-101, sector 1 212.82.30/212.82.28 
Sucursala Ştefan cel Mare Str. Stefan cel Mare nr. 60, bl. 41, sector 2 210.35.17/210.41.16 
Sucursala Crângaşi Calea Crangaşi nr. 10, bl. 19A, sector 6 221.28.06 
Sucursala Mihai Bravu Sos. Mihai Bravu nr. 172, bl. 230, sector 2  327.64.51/327.64.52 
Sucursala Moşilor Calea Mosilor nr. 290, sector 2 210.21.45/210.31.36 
 

Programul de lucru cu publicul pentru ofertă este între orele 9:00 şi 14:00, în fiecare zi lucrătoare, de 
luni până vineri.  
Subscrierile se pot efectua la sediul intermediarului şi la sediile Grupului de vânzare pe baza plăţilor 
efectuate în contul 2511.31-1055.84/ROL deschis pentru BCR SECURITIES SA la Banca 
Comercială Română - Sucursala Griviţa, Bucureşti fie prin ordin de plată, fie prin depunere de 
numerar.  
Prin semnarea Formularului de Subscriere, investitorii confirmă citirea Prospectului şi efectuarea 
subscrierii în condiţiile prevăzute în prezentul Prospect. Formularul de Subscriere reprezintă acceptarea 
necondiţionată a condiţiilor Ofertei şi a Acordului de Garantare. 

Formularele de subscriere vor fi disponibile, fie tiparite, fie editate prin aplicaţie informatică.  

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

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

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

sau numerar (copie chitanţă); 
- Certificatul de naştere şi/sau dovada tutelei (original şi copie) 
4. Persoane fizice rezidente handicapate sau lipsite temporar de discernământ 
- Formular de subscriere ce va fi completat la sediul de subscriere; 
- Buletin sau carte de identitate (original şi copie) 
- Dovada efectuării plăţii pentru plata prin virament (copie ordinul de plată vizat de banca plătitoare) 

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

sau numerar (copie chitanţă); 
- Dovada că banii plătiţi la subscriere au provenit din schimburi valutare sau dividende încasate;  
6. Persoane juridice rezidente care subscriu in nume propriu 
- Formular de subscriere ce va fi completat la sediul de subscriere; 
- Copii după codul fiscal şi certificatul ce atesta inregistrarea la registrul Comerţului; 
- Dovada efectuării plăţii pentru plata prin virament (copie ordin de plată vizat de banca plătitoare); 

sau în numerar, în limita prevăzuta de lege (copie chitanţă); 
- Împuternicire în original pentru persoană care semnează formularul de subscriere 
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 efectuării plăţii pentru plata prin virament (copie ordin de plată vizat de banca plătitoare) 

sau în numerar, în limita prevăzuta de lege (copie chitanţă) 
- Împuternicire în original pentru persoană care semnează formularul de subscriere (tradusă şi 

legalizată) 
- Dovada că banii plătiţi la subscriere au provenit din schimburi valutare sau dividende încasate 

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

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

operaţiuni pe pieţe de capital 
- Procura/mandatul prin care împuternicitul poate efectua operaţii în numele şi cu banii persoanei 

fizice nerezidente (tradusă şi legalizată) 

9. Persoane juridice rezidente care subscriu în numele altor persoane juridice nerezidente 
- Formular de subscriere completat 
- Copie după codul fiscal şi certificatul ce atestă înmatricularea persoanei juridice (tradus şi legalizat) 
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- Dovada depunerii de numerar sau ordin de plată către unitatea Grupului de Vânzare la care se face 
subscrierea, exemplarul verde avizat de banca din care se face plata 

- Mandat în original din partea societăţii nerezidente pentru efectuarea subscrierii 
- Împuternicire în original pentru persoană care semnează formularul de subscriere (tradusă şi 

legalizată) 
 
Perioada de derulare a ofertei 
10 zile lucrătoare de la data 18.06.2003 ora 9,00 (ora României) până la data de 01.07.2003, 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 şi va fi făcută publică printr-un anunţ publicitar obligatoriu, în aceleaşi 
condiţii ca şi oferta, conform legislaţiei în vigoare. 
 

Revocarea subscrierii 
Subscrierea este revocabilă până în ultima zi de valabilitate a ofertei, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare.  
Revocarea subscrierii se poate face numai la acelaşi sediu la care s-a subscris. Pentru aceasta, 
subscriitorii vor trebui să completeze un formular de revocare a subscrierii. În caz de revocare a 
subscrierii, sumele aferente obligaţiunilor subscrise vor fi returnate subscriitorilor fie prin virament în 
contul bancar desemnat de subscriitor la rubrica “cont pentru plăţi ulterioare” în situaţia în care acesta 
este specificat de subscriitor în formularul de subcriere, fie în numerar, la unităţile unde s-a depus 
formularul de subscriere. Plăţile aferente revocărilor se efectuează începand 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 lucrătoare după care vor fi returnate de intermediar emitentului, care le va plăti prin mandat 
postal în termen de 10 zile lucrătoare. Aceste sume nu vor fi purtătoare de dobândă. 
 
Alocarea obligaţiunilor  
Alocarea obligaţiunilor subscrise în cadrul Ofertei se va efectua după ultima zi a perioadei de derulare a 
ofertei. 
- În cazul încheierii cu succes a ofertei în cadrul căreia numărul obligaţiunilor subscrise este mai mic  
decât numărul obligaţiunilor oferite, toate formularele înregistrate şi plătite vor fi onorate integral, 
restul obligaţiunilor nesubscrise urmând a fi anulate. 
- În caz de suprasubscripţie alocarea obligaţiunilor participanţilor la subscriere se va face conform 
principiului "Primul venit, primul servit", în ordinea înregistrării formularelor de subscriere (ţinând 
cont de data, ora şi minutul înregistrate pe formularul de subscriere). Pentru formulare depuse în 
acelaşi moment se va lua în considerare unitatea unde s-a depus formularul de subscriere, prioritatea 
fiind dată de ordinea în care sunt listate în prezentul Prospect, în capitolul 3.3 „Subscrierea, vânzarea, 
metoda de alocare”. 
Pentru obligaţiunile nealocate restituirea sumelor se va face fie prin virament bancar, în contul indicat 
de subscriitor la rubrica «cont pentru plăţi ulterioare » specificat pe formularul de subscriere, fie în 
numerar, la unitatea unde s-a depus formularul de subscriere, începand cu a 10-a zi lucrătoare de la 
ultima zi de subscriere. Comisioanele şi spezele bancare vor fi suportate de emitent. Sumele aferente 
restituirilor în numerar vor fi disponibile la sediile de subscriere pentru un interval de 10 zile lucrătoare 
după care vor fi returnate emitentului, care le va plăti prin mandat postal în termen de 10 zile 
lucrătoare. Aceste sume nu vor fi purtătoare de dobândă. 
În caz de suprasubscriere, Intermediarul va transmite subscriitorilor alături de extrasul de cont şi o 
informare asupra numărului de obligaţiuni alocate faţă de cele subscrise/plătite. 
Motive independente de Emitent sau Intermediar pot duce la întârzieri în procesarea datelor şi 
întocmirea raportului privind Oferta sau la închiderea Ofertei prin obţinerea atestatului de închidere a 
ofertei publice de vanzare, emis de CNVM. Prin urmare, nici Intermediarul şi nici Emitentul nu işi asumă 
nici o responsabilitate în caz de întârziere a restituirii sumelor cuvenite investitorilor în caz de 
suprasubscriere a Ofertei, întârziere provocată de motive independente de voinţa acestora. 



PROSPECT OFERTĂ PUBLICĂ   OBLIGAŢIUNI MUNICIPALE BISTRIŢA 

   

40 

- În cazul închiderii fără succes a ofertei publice, sumele depuse de subscriitori vor fi returnate 
începand cu a 10-a zi lucrătoare de la data obţinerii atestatului de închidere a ofertei publice de 
vânzare, emis de CNVM. Plata se va face fie prin virament bancar, în contul indicat de subscriitor la 
rubrica «cont pentru plăţi ulterioare» specificat pe formularul de subscriere, fie în numerar, la unitatea 
unde s-a depus formularul de subscriere. Aceste sume nu vor fi purtătoare 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 lucrătoare după care vor fi returnate emitentului, care 
le va plăti prin mandat poştal în termen de 10 zile lucrătoare. 

Anularea ofertei 
În caz de constatare a unor iregularităţi oferta publică poate fi anulată în termen de 90 de zile de la 
data primirii la C.N.V.M. a raportului privind rezultatele acesteia. În acest caz sumele vor fi returnate 
investitorilor începand cu a 10-a zi lucrătoare de la anularea ofertei de către CNVM, prin aceleaşi 
modalităţi de plată folosite pentru plata dobânzilor şi a împrumtului, specificate la capitolul "Modalităţi 
de plată a dobânzii şi a împrumutului obligatar către investitori", pagina 35. Sumele aferente 
restituirilor în numerar vor fi disponibile la sediile implicate, pentru un interval de 10 zile lucrătoare 
după care vor fi returnate emitentului, care le va plăti prin mandat postal. Comisioanele şi spezele 
bancare vor fi suportate de emitent. 

3.4 Elemente de siguranţă şi garanţii din partea Emitentului  

Municipiul BISTRIŢA, reprezentat de Primar garantează plăţile dobânzilor şi rambursările principalului 
aferente obligaţiunilor Municipiului BISTRIŢA, la termenele de scadenţă în condiţiile legii şi în 
conformitate cu “Acordul de garantare” din prezentul prospect. 
Primăria Municipiului BISTRIŢA 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 BISTRIŢA 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. 

3.5 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 dispoziţia autorităţii publice locale, cu excepţia 
transferurilor de la bugetul de stat cu destinaţie specială. 

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 BISTRIŢA, indiferent dacă aceste terţe părţi cunosc sau nu cunosc Acordul de 
Garantare. 
Conform Legii 3379/1998 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 219/2000 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 189/1998 privind finanţele publice locale - Autorităţilor 
administraţiei publice locale li se interzice accesul la credite sau să garanteze orice fel de împrumut, 
dacă totalul datoriilor anuale reprezentând ratele scadente la împrumuturile contractate şi/sau 
garantate, dobânzi şi comisioane aferente acestora, inclusiv ale împrumutului care urmează să fie 
angajat şi/sau garantat în anul respectiv, depăşeşte limita de 20% din totalul veniturilor curente ale 
bugetelor locale, inclusiv cotele defalcate din impozitul pe venit. 

Împrumutul obligatar care face obiectul acestui prospect de emisiune se încadrează în prevederile 
legale de mai sus. 

3.6 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, cele menţionate expres de intermediar şi se vor transmite la OEVM şi BVB. 
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3.7 Prescriere 
Obligaţiile de plată a principalului şi dobânzii se vor prescrie in 3 ani de la scadenta ultimei transe de 
principal. 

3.8 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 române sunt scutite de plata impozitului pe venitul din dobânzi, acestea fiind 
supuse impozitului prevăzut de legislaţia românească privind impozitul pe profit. Dobânzile obţinute de 
persoanele juridice nerezidente se impozitează conform Conventiilor de evitare a dublei impuneri 
încheiate de România cu ţara a cărui rezident este persoană beneficiară a dobânzilor, cu condiţia 
prezentării certificatului de rezidenţă fiscală emis de autorităţile fiscale din ţara de rezidenţă, sau 
respectiv cu cota de 10% în cazul neprezentării acestui certificat. 
La vânzarea Obligaţiunilor prin intermediul Bursei de Valori Bucureşti, vânzătorii de valori mobiliare, 
persoane fizice, trebuie să plătească în prezent un impozit calculat prin aplicarea unei cote de 1% 
asupra câştigului de capital din vânzarea valorilor mobiliare (reprezentând diferenţa pozitivă dintre 
preţul de vânzare şi preţul de cumpărare, diminuată după caz cu comisioanele datorate 
intermediarilor). Impozitul se calculează şi se reţine de către intermediar, în momentul înregistrării 
câştigului la data efectuării tranzacţiei. 
 
3.9 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. 
 

3.10 Utilizarea fondurilor rezultate ca urmare a emisiunii de Obligaţiuni. Numele 
obiectivelor. Finanţarea proiectelor de investiţii. Avize 

3.10.1 Extindere reţele de apă rece în zona ansamblului de locuinţe din str. 
Subcetate etapa I-a: HCL 77/6.06.2002.  

Se propune realizarea unui sistem centralizat de alimentare cu apă, sistem ce va funcţiona 
gravitaţional, folosindu-se apa potabilă din rezervoarele de apă de pe platforma M.A.I.A. din municipiul 
Bistriţa. 

Realizarea acestui system, etapa I presupune următoarele lucrări: 
-conducta principală de apă între rezervorul existent şi ansamblul de locuinţe "Subcetate". 

Conducta a fost dimensionată pentru debitul total de apa potabilă, necasar etapelor I şi II; 
-condute de serviciu apă în ansamblul de locuinţe "Subcetate". Lungimea totală a acestor 

conducte de serviciu prevăzute a se realiza în această primă etapă este de 196 metri. Ambele conducte 
sunt prevăzute cu toate accesoriile solicitate de normativele în construcţii şi care asigură buna 
funcţionare a acestor sisteme; 

-branşamente la blocurile de locunţe avute în vedere pentru acest proiect: A.1, A.2, şi A.3; 
Durata estimată de realizare a acestor lucrări este de 6 luni. 
Valoarea ce urmează a fi finanţată prin emisiune de obligaţiuni este de 2.450.000 mii lei. 

3.10.2. Extindere reţele de canalizare în zona ansamblului de locuinţe din str. 
Subcetate etapa I-a: HCL 77/6.06.2002. 

Se propune realizarea unui sistem de canalizare atât pentru ape menajare cât şi pentru ape 
meteorice pentru ansamblu de locuinţe din strada "Subcetate". 

Realizarea acestui sistem, etapa I presupune următoarele lucrări: 
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 colectoare canalizare apă menajeră, inclusiv racorduri şi accesorii, în lungime totală de 590 m şi 
cuprinde: racord de canalizare; colectoare de serviciu. Deversarea apelor uzate menajere se va face 
în colectorul proiectat anterior pe strada Subcetate şi a cărui construcţie este în derulare. 

 colectoare canalizare pentru apa meteorică, inclusiv racorduri şi accesorii, în lungime totală de 830 
m şi cuprinde: racordul gurilor de scurgere stradale, colectoare de serviciu canalizare meteorică. 
Deversarea apelor uzare meteorice se va face în şanţul de gardă al străzii Subcetate. 

Durata estimată de realizare a acestor lucrări este de 6 luni. 
 Valoarea ce urmează a fi finanţată prin emisiune de obligaţiuni este de 3.250.000 mii lei. 

3.10.3. Extindere reţele de gaze naturale in zona ansamblului de locuinte din str. 
Subcetate: HCL 213/20.12.2001 

Se propune realizarea unei reţele de gaze care să asigure necesarul de combustibil pentru 
încălzirea locuinţelor, prepararea apei calde menajere şi pentru pregătirea hranei. Aceasta reţea de 
alimentare cu gaze naturale se va racorda la sistemul de alimentare al municipiului Bistriţa prin staţia 
de reglare-măsurare amplasată la intersecţia străzilor Ioan Slavici şi Arţarilor, s-a recurs la acestă 
soluţie deoarece reţelele existente pe strada Subcetate sunt subdimensionate. Lungimea totală a reţelei 
este de 2,19 Km iar a branşamentelor 0,437 km. 

Durata estimată de realizare a acestor lucrări este de 12 luni. 
Valoarea ce urmează a fi finanţată prin emisiune de obligaţiuni este de 2.300.000 mii lei. 

3.10.4. Extindere reţele apa şi canalizare în zona străzii Drumul Cetăţii, inclusiv 
Fabrica de Textile etapa I-a: HCL 39/15.04.2002 

Această lucrare va rezolva problema alimentării cu apă potabilă şi a preluarii apelor uzate 
menajere de la fabrica de textile Bistriţa. Investitia este compusa din:  
- sistemul de alimentare cu apă, în lungime de 250 m, foloseşte apa potabilă din conducta principală, 

deja existentă, FIR II. 
- sistemul de canalizare va prelua numai apele uzate menajere, neavand posibilitatea de a prelua şi 

apele uzate meteorice. Lungimea sistemului de canalizare va fi de 850 m. 
Durata estimată de realizare a acestor lucrări este de 8 luni. 

Valoare ce urmeaza a fi finantata prin emisiunea de obligaţiuni este de 3.200.000 mii lei. 

3.10.5. Extindere retele gaze naturale in zona strazii Drumul Cetatii, inclusiv Fabrica 
de Textile etapa I-a: HCL 66/27.05.2002 

Pentru alimentarea cu gaze naturale a Fabricii de Textile ce se află în curs de execuţie precum 
şi a ansamblului de locuinţe ce urmează a se construi în zona străzii Cetăţii s-a propus soluţia de 
racordare la reţeaua de gaze naturale de presiune redusă. Prima etapă vizează alimentarea cu gaze 
naturale a Fabricii de Textile, această primă etapă presupunand o reţea de o lungime de 1.100 m şi 
branşamente de 20 m. 

Durata estimată de realizare a acestor lucrări este de 8 luni. 
Valoarea ce urmează a fi finanţată prin emisiunea de obligaţiuni este de 3.800.000 mii lei. 

Avizele necesare realizării obiectivelor de investiţii sunt eliberate de organele şi organizatiile 
competente. Avizele existente sunt prezentate în Anexa.  

 
3.10.6. Subscriitorii in cadrul ofertei publice de vanzare de obligatiuni emise de Municipiul Bistrita 
autorizeaza BCR Securities, in calitate de intermediar al ofertei publice, sa deschida un cont de tip 
escrow* la Banca Comerciala Romana, in conformitate cu prevederile din OUG nr. 146/2002. 
*cont deschis de institutii publice la banci, in baza unei intelegeri intre doua sau mai multe parti, in care sunt pastrate la 
dispozitia acestora anumite sume in lei sau in valuta, intr-o limita si in conditii convenite. 
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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 Investiţii 

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

Risc seismic 
Conform normativului P-100/1992 care reglementează proiectarea antiseismică a construcţiilor de 
locuinţe, socio-culturale, agrozootehnice şi industriale, municipiul Bistriţa este încadrat din punct de 
vedere al valorilor coeficientului Ks în zona F , cu Ks=0,08, fiind considerată o zonă stabilă fără riscuri 
potenţiale deosebite în caz de seisme; 

Risc de inundaţii  

Inundaţii se pot produce în zona Râului Bistriţa cu riscuri de inundare a Staţiei de captare şi Tratare a 
Apei, cele 2 (două) poduri peste răul Bistriţa, SC Transport Marfă SA, SC Moişan Transp SA, Staţia de 
tratare a Apei şi unele terenuri arabile şi locuinţe din cartierele Unirea, Viişoara şi Sărata. Zona 
obiectivelor de investiţii menţionate în prezentul prospect, nu este considerată o zonă supusă riscurilor 
în ceea ce priveşte inundaţiile. 

Risc de alunecări de teren 
În municipiul Bistriţa, zona predispusă alunecărilor de teren este Pădurea Codrişor, zonă care este 
poziţionată geografic la mare distanţă de obiectivele de investiţii ce urmează a se realiza. 
Obiectivul de investiţii se afla intr-o zona de risc minim privind alunecările de teren. 

4.2 Riscuri ce afectează capacitatea Municipalităţii 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 BISTRIŢA se situează în conformitate cu normativul P100/1992 în zona seismică "F” şi un 
coeficient de seismicitate KS=0,08. 

Risc de inundaţii  

Risc de inundatii: risc redus, nu afectează semnificativ capacitatea Municipalităţii de a realiza venituri. 

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 BISTRIŢA 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 BISTRIŢA nu are în evidentele sale ca plătitor de impozite şi taxe locale nici un 
agent economic a cărui contribuţie să fie mai mare de 5% din totalul acestora. 
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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 trimestrială a 
dobânzii şi de legarea acesteia de media ratelor BUBID şi BUBOR la 3 luni. 

4.3.2 Risc de rată a dobanzii 

Se referă la fluctuaţiile dobânzilor la 3 luni de pe piaţa interbancară.  

4.3.3. Risc generat de faptul că Emitentul se află la prima emisiune de obligaţiuni 
Piaţa obligaţiunilor municipale in România se gaseste intr-o fază incipientă, in alte ţări din Europa 
Centrală şi de Est finantarea prin imprumut obligatar este cu mult superioara valoric pietei românesti. 
Valorile emisiunilor de obligaţiuni municipale autohtone sunt intr-o continua crestere. Astfel, daca 
primele municipalitati s-au finantat cu sume intre cinci şi zece miliarde de lei, in acest moment sunt in 
pregatire emisiuni de obligaţiuni cu valori mult mai mari. 

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 românească 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 
BISTRIŢA 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 fiscalităţii 
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Modificarea fiscalitatii este un risc specific economiilor în tranzitie. Printr-o eventuală creştere a 
fiscalităţii se pot afecta veniturile pe care investitorii le-au estimat a le obţine prin investiţia în 
obligaţiuni. Pe de altă parte printr-o reducere semnificativă a fiscalităii pot fi afectate veniturile 
municipalităţii 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” parte integranta a 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”.  

6. Alte informaţii 

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

6.2 Litigii şi procese în curs 
 

1. Dosare având ca obiect reziliere contract de închiriere, evacuare şi pretenţii - reclamant 
municipiul Bistriţa: 
- 58 dosare pe rolul instanţelor judecătoreşti; 
- 113 dosare în care s-au pronunţat hotărâri judecatoreşti definitive şi care urmează a fi 
puse în executare; 

2. Dosare având ca obiect acţiuni civile, respectiv: acţiuni în constatare, prestaţii tabulare, 
succesiune şi partaj, grăniţuire, ieşire din indiviziune, rectificare de carte funciară, anulare 
contract de vânzare-cumpărare: 73 dosare; 

3. Dosare având ca obiect validare poprire: 9 dosare (suspendate); 
4. Dosare având ca obiect acţiuni comerciale: 10 dosare; 
5. Dosare având ca obiect plângeri formulate în temeiul Legii nr. 29-1990: 2 dosare; 
6. Dosare având ca obiect plângeri contravenţionale: 6 dosare; 
7. Dosare având ca obiect plângeri la Legea nr. 10/2001: 7 dosare; 
8. Dosare care privesc fondul funciar, având ca obiect plângeri la Legea nr. 18/1991, plângeri 

la Legea nr. 1/2000, obligaţia de a face, anulare sau modificare titlu de proprietate, anulare 
sau modificare Ordin al Prefectului: 54 dosare; 

9. Dosare la Curtea de Conturi: 1 dosar; 
10. Dosare având ca obiect contestaţie la executare: 2 dosare; 
11. Faliment: 38 dosare; 

Până la data de 08.04.2003 la Primăria municipiului Bistriţa s-au înregistrat 37 de acţiuni civile şi s-au 
pronunţat hotărâri judecătoreşti în 52 de dosare, soluţiile nefiind încă definitive. 

6.3. Responsabilitatea privind întocmirea prospectului 
Acest prospect de emisiune a fost realizat de către intermediar împreună cu consultantul financiar al 
emitentului, societate privată română, neafiliată cu intermediarul sau grupul de vânzare. 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.  
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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. 

 

 

Următoarele anexe fac parte integrantă din prezentul Prospect 

1. Acordul de garantare între Emitent şi investitori; 

2. Hotărârea Consiliului Local Bistriţa referitoare la emiterea de Obligaţiuni; 

3. Raportul auditorului 2000, 2001, 2002; 

4. Bilanţul încheiat 2000, 2001, 2002; 

5. Contul de execuţie bugetară pe anii 2000, 2001, 2002; 

6. Bugetul Local pe anul 2003; 

7. Previziuni Bugetul Local pe anii 2002-2006; 

8. Programul investiţiilor publice pe anul 2004 şi estimarea cheltuielilor în perioada 2005-
2007; 

9. Lista obiectivelor de investiţii pentru anul 2003 cu finanţare integrală de la Bugetul 
Local;  

10. Anunţ publicitar; 

11. Formular de subscriere; 

12. Formular de revocare; 

13. Declaraţie privind împrumuturile şi garanţiile acordate; 

14. Documentaţia tehnico-economică a proiectelor de investiţii – Extrase; avize 

15. Adresa Ministerului Finanţelor Publice cu privire la emisiunea de obligaţiuni municipale; 

16. Declaraţie conformitate documente. 
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În conformitate cu legislaţia specifică Ofertei Publice în vigoare: 

  

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

 

Vasile Moldovan Maria ALBU 

Primar, 

 

Municipiul BISTRIŢA 

Director, 

 

Direcţia Economică 

 

 

Simona CONSTANTINESCU 

 

Preşedinte/Director 

BCR Securities S.A. 

 

 

 

Viorel UDMA 

 

Preşedinte 

V.M.B. Partners S.A. 
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Adrese de contact: 

 

EMITENT 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIŢA 

Strada Piaţa Centrală nr.6, localitatea Bistriţa, cod 4400, jud. Bistriţa Năsăud 
tel: 0263 22 39 23 
fax: 0263 23 10 46 

email: primaria@primariabistrita.ro 
http://www.primariabistrita.ro/ 

 
 

INTERMEDIAR/AGENT DE PLATA A OBLIGAŢIUNILOR 
BCR SECURITIES SA 

Calea Grivitei 160, Sector 1, Bucureşti 
fax: 021 222 74 04; tel: 021 222 73 04  

email: office@bcrsecurities.ro 
http://www.bcr.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 


