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Prospect de admitere la tranzacfionare pe piafa reglementatA la vedere administratA de Bursa de Valori
numAr de 55.500 obligapuni municipale emise de Municipiul Bucure~ti

Bucure~ti

S.A. a unui

I

CU 0

valoare nominal A totalA de 555.000.000 RON ~i valoarea nominalA unitarli de 10.000 RON, denominate in RON, emise in form'A
dematerializatA prin inscriere in cont, negarantate, neconvertibile, cu 0 ratA anualA a dobRnzii de 5,60%

Acest document ("Prospectul") reprezinU\ un prospect de admitere la tranzactionare in sensul Articolului 5 din Directiva Parlamentului
European ~i a Consiliului 200317l1CE privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei ofelte publice de valori mobiliare sau pentru
admiterea valorilor mobiliare la tranzaclionare ~i de modificare a Directivei 2001l34/CE ("Directiva privind Prospectu!") ~i a fost elaborat
in confonnitate cu Regulamentul (CE) nr. 809/2004 al Comisiei din 29 aprilie 2004 de punere in aplicare a Directivei privind Prospectul, de
dare Municipiul Bucure~ti , in calitate de Emitent, exclusiv pentru admiterea la tranzactionare pe piata reglementatlt la vedere administratlt de
Bursa de Valori Bucure~ti S.A. a unui numltr de 55.500 obligatiuni nominative, neconvertibile, negarantate, denominate in RON, emise in
fonnlt dematerializata prin inscriere in cont, avfu1d 0 valoare nominala totallt de 555.000.000 RON ~i 0 rata anuala a dobanzii fixa de 5,6% pe
an ("Obligafiunile"). Obligaliunile au fost emise ~i vandute in piala primara exclusiv investitorilor calificali in temeiul excepliei de la
intocmirea ~i publicarea unui prospect prevazuta la art. 5 alin. (l), litera b) din Legea 24/20 17 ~i ca atare plasamentul primar al Obligaliunilor
nu face obiectul acestui prospect.
Prospectul a fost aprobat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania ("ASF"), in calitate de autoritate competenta in
vederea aprobarii prospectului, confonn prevederilor Directivei privind Prospectul ~i normelor emise in aplicarea acesteia.
Nici Prospectul

~i

nici vreo parte din acesta nu constituie 0 ofertlt adresatlt unor investitori de a subscrie sau achizitiona Obligatiuni.

A fost oblinut acordul de principiu al operatorului pietei reglementate la vedere pe care se intentioneazlt a fi admise la tranzactionare
Obligatiunile, respectiv Bursa de Valori Bucure~ti S.A ("BVB") privind admiterea la tranzactionare a Obligatiunilor pe respectiva piata. Piata
reglementata la vedere administrata de BVB este 0 piatlt reglementatlt in sensul Directivei 2014/65IEU a Parlamentului European ~i a
Consiliului din 15 mai 2014 privind pietele instrumentelor financiare ~i de modificare a Directive10r 2002/02/CE ~i 2011l61lUE ("Directiva
privind Pietele Instrumentelor Financiare").
Acest Prospect trebuie citit ~i interpretat impreunlt cu orice amendament la acesta aprobat confonn legislatiei in vigoare.
Agent de platA
Raiffeisen Bank S.A.
Intermediari:
Banca Comerciallt Romanlt S.A.

BRD - Groupe Societe Generale S.A.
Raiffeisen Bank S.A.

Data Prospectului ~ aprilie 2018
PREZENTUL PROSPECT DE ADMITERE LA TRANZACTIONARE A FOST APROBAT DE A.S.F.
prin Decizia nr.
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din data de ~ aprilie 2018

Viza de aprobare aplicata pe Prospect nu are valoare de garan/ie $i nici nu reprezintli 0 altliformli de apreciere a A.S.F. cu privire la
oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacJiile de incheiat cu obligaJiunile ce
vor fi admise la tranzac/ionare. Decizia de aprobare certificli numai regularitatea Prospectului in privinJa exigen/elor leg;; $i ale
normelor adoptate 'in aplicarea acesteia.
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NOTA CATRE INVESTITORI
Orice potential investitor in Obligatiuni trebuie sa citeasca cu atentie acest capitol inainte de
a trece la citirea restului Prospectului. intreg continutul acestui Prospect va putea fi evaluat
~i interpretat de catre investitori numai fn conformitate cu cele incluse fn aceasta Nota catre
investitori.

Prezentul Prospect este un prospect de admitere la tranzactionare, elaborat conform
Regulamentului Comisiei nr. 809/2004 din 29 aprilie 2004 de punere in aplicare a Directivei
2003/711CE a Parlamentului European ~i a Consiliului in ceea ce prive~te informatiile inc1use
in prospecte, structura prospectelor, incorporarea de informatii prin referinta, publicarea
prospectelor ~i difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar, cu modificarile ulterioare
("Regulamentul 809/2004"), utilizandu-se continutul de informatii aplicabile prevazut in
Anexa XVI ~i Anexa V din Regulamentul 809/2004 ~i respeyta cerintele din Legea 24/2017
privind emitentii de instrumente financiare ~i operatiuni de piata ' ("Legea 24/2017") ~i din
reglementarile ASF emise in aplicarea acesteia.
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Obligatiunile au fost oferite in Romania in temeiul exceptiei prevazute de art. 5 alin. (l) lit. b)
din Legea 24/201 7.
Obligatiunile vor fi admise la tranzactionare pe piata reglementata la vedere administrata de
BVB (segmentul principal, categoria obligatiuni municipale).
Informatiile cuprinse in acest Prospect sunt corecte numai la data elaborarii acestui Prospect,
mentionata pe prima pagina, cu exceptia cazului in care se specifica altceva in mod expres in
acest Prospect. Activitatea ~i situatia financiara ale Emitentului ~i informatiile incluse in
Prospect pot suferi modificari ulterior acestei date. Cu exceptia situatiilor mentionate in mod
expres in prezentul document sau prevazute de lege, Emitentul nu i~i asuma nicio obligatie de
a actualiza sau de a revizui informatiile cuprinse in acest Prospect. Punerea la dispozitie sau
transmiterea acestui Prospect, precum ~i orice decizie de investitii pretins a fi realizata in
temeiul acestuia nu implica faptul ca nu a existat nicio modificare in activitatea ~i situatia
financiara ale Emitentului de la data prezentului Prospect sau ca informatiile inc1use in acesta
sunt eorecte la 0 data ulterioara Prospectului.
Fiecare investitor care intentioneaza sa investeasca in Obligatiuni trebuie sa-~i faca propria
analiza independenta cu privire la situatia financiara ~i activitatea Emitentului ~i propria
evaluare cu privire la bonitatea Emitentului. Acest Prospect nu reprezinta 0 oferta sau 0
invitatie din partea Emitentului sau a oricaruia dintre Intermediari de a subscrie sau de a
cumpara Obligatiuni, fiind intocmit exc1usiv in vederea admiterii la tranzactionare.
Niciunul dintre Intermediari ~i niciunul din membrii organelor de conducere, afiliatii,
consultantii sau agentii acestora nu a Iacut nicio verificare independenta a informatiilor
cuprinse in acest Prospect in legatura eu Obligatiunile ~i nu da nicio dec1aratie ~i nu aeorda
nicio garantie, expresa sau implicita, cu privire la acuratetea sau earaeterul complet al
informatiilor cuprinse in acest Prospect. Nimic din continutul prezentului Prospect nu este, nu
va fi interpretat a fi ~i nu va fi eonsiderat a fi 0 promisiune, 0 garantie sau 0 dec1aratie, din
trecut sau din viitor, a niciunui Intermediar ~i a niciunui membru al organe1or de conducere,
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afiliat, consultant sau agent al acestuia In nlClO privinta. Prin urmare, niciunul dintre
Intermediari si nici vreunul dintre membrii organelor de conducere, afiliatii, consultantii sau
agentii acestuia nu I~i asuma, In limitele permise de lege, vreo raspundere In legat\l!a cu
informatiile cuprinse In acest Prospect.
J

Continutul acestui Prospect nu este, nu va fi interpretat ~i nu va fi considerat ca fiind 0 opinie
legala, financiara sau fiscala ~i fiecare investitor potential in Obligatiuni ar trebui sa i~i
consulte propriii consilieri juridici sau de alt fel pentru consultanta relevanta. Nici Emitentul
~i niciunul dintre Intermediari nu face nicio declaratie in beneficiul vreunui investitor
potential in Obligatiuni cu privire la legalitatea unei investitii in Obligatiuni realizate de
respectivul investitor in baza legislatiei relevante care reglementeaza investitiile sau a unei
legislatii similare. Pretul Obligatiunilor pe piata reglementata la vedere pe care vor fi
tranzactionate poate sa creasca sau sa scada.
Nicio persoana nu este ~i nu a fost autorizata de Emitent sau de vreunul dintre Intermediari sa
transmita vreo informatie sau sa faca vreo declaratie in legatura cu Obligatiunile care nu este
cuprinsa in, sau nu este conforma cu acest Prospect, ~i daca 0 astfel de informatie este
transmisa sau 0 astfel de declaratie este mcuta, aceasta nu poate fi interpretata ca fiind
autorizata de catre Emitent sau de catre vreunul dintre Intermediari sau de catre oricare din
membrii organelor de conducere, afiliatii, consultantii, agentii sau oricare alt reprezentant al
acestora, dupa caz.
Fiecare Intermediar actioneaza exclusiv pentru Emitent ~i, prin urmare, nu actioneaza pentru
nicio alta persoana in legatura cu Obligatiunile ~i nu va fi tinut raspunzator fata de vreo alta
persoana pentru protejarea clientilor acestuia sau pentru furnizarea de servicii de consultanta
in legatura cu Obligatiunile.
Informatiile care se regasesc pe pagina de internet a Emitentului, pe orice pagina de internet la
care se face referire in acest Prospect sau pe orice pagina de internet la care se face trimitere
directa sau indirecta de pe pagina de internet a Emitentului nu sunt incorporate prin referinta
In prezentul Prospect ~i orice decizie de a investi In Obligatiuni nu ar trebui sa se bazeze pe
aceste informatii.
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Acest Prospect nu constituie ~i nici nu poate fi utilizat in legatura cu vreo oferta de a vinde,
invitatie in vederea achizitionarii de Obligatiuni sau solicitare a unei oferte de cumparare a
Obligatiunilor.
Persoanele care intra in posesia acestui Prospect sunt rugate de Emitent ~i de Intermediari sa
se informeze cu privire la orice restrictii privind 0 investitie In Obligatiuni ~i, In cazul In care
asemenea restrictii exista, sa Ie respecte. Obligatiunile nu au fost inregistrate la, recomandate
sau aprobate de Comisia pentru Valori Mobiliare ~i Schimb din Statele Unite ("SEC"), ~i nici
de 0 comisie de stat pentru valori mobiliare din State1e Unite ale Americii ("SUA") sau de
vreo alta comisie pentru valori mobiliare sau autoritate de reglementare, ~i nici SEC, nicio
comisie de stat pentru valori mobiliare din SUA ~i nicio alta astfel de comisie sau autoritate
pentru valori mobiliare nu a validat acuratetea sau caracterul complet al acestui Prospect.
Obligatiunile nu pot fi oferite, vandute sau transferate catre sau pe teritoriul SUA sau catre
persoane care au cetatenie sau nationalitate americana sau sunt rezidenti in SUA. Nici
2

Emitentul ~i nici vreunul dintre Intermediari nu i~i asuma responsabilitatea pentru
nerespectarea de catre orice persoana a oricaror restrictii aplicabile.
Sub rezerva restrictiilor de vanzare ~i transfer prezentate mai sus ~i a restrictiilor
conventionale prevazute in Capitolul "Termenii ~i Conditiile Obligatiunilor" din acest
Prospect, nu exista restrictii in ceea ce prive~te transferabilitatea Obligatiunilor.
Prospectul v-a fost transmis in baza prezumliei rezonabile ~i a declaratiei dumneavoastra ca
sunteti 0 persoana in posesia careia Prospectul poate fi transmis in mod legal in conformitate
cu legea jurisdictiei in care va aflati sau care vi se aplica ~i nu aveti dreptul, nici nu sunteti
autorizati, sa transmiteti Prospectul sau orice alte documente aferente Prospectului, prin
mijloace electronice sau in alt mod, niciunei alte persoane.
Cu exceptia cazului in care se specifica altceva sau in care contextul impune altceva, referirile
la "Romania" sunt referiri la Republica Romania, referirile la un "Stat Membru" sunt referiri
la un Stat Membru al Uniunii Europene, referirile la EUR sau € sunt referiri la moneda
introdusa la inceputul celei de-a treia etape a Uniunii Economice ~i Monetare Europene
conform Tratatului de Infiintare a Comunitatii Europene, cu lTIodificarile ulterioare, ~i
conform celor definite la Articolul 2 din Regulamentul Consiliului (CE) Nr. 974/98 din 3 mai
1998 privind introducerea EUR, cu modificarile ulterioare, iar referirile la RON sau lei sunt
referiri la leul romanesc, moneda nationala a Romaniei. Referirile la "miliarde" sunt referiri
la mii de milioane.
Anumite valori incluse in acest Prospect au fost supuse unor rotunjiri, prin urmare valorile
indicate pentru aceea~i categorie prezentata in tabele diferite pot diferi u~or, iar valorile
indicate drept total in anumite tabele pot sa nu fie 0 sum a aritmetica a valorilor care Ie preced.
Termenii care incep cu majuscule in acest Prospect sunt definiti in Capitolul "Definitii" din
Prospect sau in alte capitole din prezentul Prospect.
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DECLARATII PRIVIND PERSPECTIVELE

Acest Prospect contine diferite dec1aratii privind perspectivele care se refera la, printre altele,
evenimente ~i tendinte care sunt supuse riscurilor ~i incertitudinilor care ar putea face ca
activitatile ~i pozitia financiara curente ale Emitentului sa difere semnificativ de informatiile
incluse in prezentul document. Utilizate in prezentul Prospect, cuvintele "poate" , "va", "ar
urma" , "ar trebui", "se a~teapta", "intentioneaza", "estimeaza", "prevede", "anticipeaza", "are
in proiect", "crede", "incearca", "planuie~te", "previzioneaza", "continua", "se angajea~a", "se
obliga", "in desfii~urare", "potential", "obiectiv", "ar trebui" ~i expresiile similare, cu refetire
la Emitent ~i conducerea acestuia, au ca scop identificarea unor astfel de declaratii privin'd
perspecti vel e.
.
Investitorii sunt avertizati sa nu i~i fundamenteze decizia de a investi pe aceste dec1aratii
privind perspectivele, care prezinta faptele doar a~a cum sunt acestea la data Prospec-tului.
Emitentul nu i~i asuma nicio obligatie de a comunica public rezultatul oricaror revizuiri ale
acestor declaratii privind perspectivele, astfel inc at sa reflecte evenimentele sau imprejurarile
ulterioare datei acestui Prospect sau aparitia unor evenimente care nu au fost anticipate.
In plus, investitorii trebuie sa ia in considerare cu atentie factorii de risc ~i alte incertitudini ~i
evenimente, in special in lumina mediului politic, economic, social ~i juridic in care i~i
desfii~oara activitatea Emitentul. Emitentul nu face nicio declaratie, nu da nicio garantie ~i nu
emite nicio previziune ca vor interveni factorii anticipati de astfel de declaratii privind
perspectivele, iar astfel de declaratii privind perspectivele reprezinta, in fiecare situatie, doar
unul din multiplele scenarii posibile ~i nu trebuie considerate ca fiind scenariul cu cele mai
mari ~anse de realizare sau scenariul standard.
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CHEMAREA iN JUDECATA ~I PUNEREA iN EXECUTARE A HOTARARILOR
JUDECATORE~TI iN MATERIE CIVILA
.
Din perspectiva competentei instantelor judeditore~ti, avand in vedere sa Emitentul este
constituit conform legilor din Romania, anumite persoane mentionate in Prospect sunt
rezidenti in Romania sau sunt entitati organizate in conformitate cu legile din Romania,
precum ~i faptul ca to ate sau 0 parte substantiala a activelor acestor persoane ~i entitati se afla
in Romania, s-ar putea sa nu fie posibil pentru investitori sa: (a) cherne injudecata in alte state
in afara de Romania pe oricare dintre persoanele care reprezinta Emitentul sau (b) sa puna in
executare, in alte state decat Romania, hotarari judecatore~ti obtinute in alta jurisdictie decat
Romania impotriva Emitentului sau a oricareia dintre persoanele care reprezinta Emitentul.

o hotarare judecatoreasca a unei instante dintr-un stat membru din afara zonei UE pronuntata
in personam avand drept obiect 0 suma certa care nu poate fi atacata ca fiind nula sau
anulabila in temeiul normelor de drept intern ale jurisdictiei straine ("Hotadire
Judecatoreasca Non-UE") va fi recunoscuta in Romania, in urmatoarele conditii: (a)
Hotararea Judecatoreasca Non-UE este definitiva potrivit legii statului in care a fost
pronuntata; (b) instanta care a pronuntat 0 astfel de Hotarare Judecatoreasca Non-UE a avut,
potrivit lex fori, competenta de a judeca litigiul, dar lara a se baza exc1usiv pe prezenta
paratului ori a unor bunuri ale sale lara legatura directa cu litigiul respectiv in statuI de sediu
al respective jurisdictii; (c) exista reciprocitate ill ceea ce prive~te efectele hotararilor straine
intre Romania ~i statuI instantei straine care a pronuntat Hotararea Judecatoreasca Non-UE
care se cere a fi recunoscuta; (d) atunci cand hoHirarea a fost pronuntata in lipsa, partii care a
pierdut procesul i-au fost inmanate in timp util citatia pentru termenul de dezbateri in fond ~i
actul de sesizare a instantei ~i i s-a acordat posibilitatea de a se apara ~i de a exercita calea de
atac impotriva Hotararii Judecatore~ti Non-UE. Recunoa~terea unei Hotarari Judecatore~ti
Non-UE poate fi refuzata in oricare dintre urmatoarele cazuri: (a) Hotararea Judecatoreasca
Non-UE este manifest contrara ordinii publice de drept international privat roman; (b)
Hotararea Judecatoreasca Non-UE este pronuntata intr-o materie in care persoanele nu pot
dispune in mod liber de drepturile lor ~i a fost obtinuta exc1usiv pentru a sustrage cauza de
sub incidenta legii care ar fi fost altfel aplicabila potrivit dreptului international privat roman;
(c) procesul a fost solutionat intre acelea~i parti, printr-o hotarare judecatoreasca, chiar
nedefinitiva, a instantelor romane sau se afla in curs de judecare in fata acestora la data
sesizarii instantei straine care a pronuntat Hotararea Judecatoreasca Non-UE; (d) Hotararea
Judecatoreasca Non-UE este ireconciliabila cu 0 hotarare pronuntata anterior ei in strainatate
~i susceptibila de a fi recunoscuta in Romania; (e) instantele romane au avut competenta
exclusiva sa judece cauza care face obiectul Hotararii Judecatore~ti Non-UE, in baza legilor
de procedura civila din Romania; (t) dreptul la aparare a fost inca1cat; ~i (g) Hotararea
Judecatoreasca Non-UE poate face obiectul unei cai de atac in statuI in care a fost pronuntata.
Cererea de recunoa~tere in fata instantelor romane trebuie formulata in mod corespunzator, in
conformitate cu normele de procedura din Romania ~i trebuie sa contina toate documentele
necesare in acest scop. In plus, recunoa~terea unei Hotarari Judecatore~ti Non-UE nu poate fi
refuzata numai pe motivul ca instanta care a pronuntat respectiva hotarare a aplicat 0 alta lege
decat cea care ar fi fost determinata de dreptul international privat roman, cu exceptia situatiei
in care procesul se refera la starea civil a ~i capacitatea unui cetatean roman, iar solutia
adoptata difera de cea care ar fi fost data in conformitate cu legea romana.

[
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o Hotarare Judecatoreasca Non-UE poate fi pusa in executare in Romania in baza unei decizii
definitive de incuviintare a executarii date de 0 instanta competenta romana, numai in cazul in
care: (i) sunt indeplinite cerintele mentionate mai sus pentru procedura de recunoa~tere in
Romania a Hotararilor Judecatore~ti Non-DE; (ii) Hotararea Judecatoreasca Non-UE este
executorie potrivit legii statului de sediu al instantei care a pronuntat-o; (iii) in cazul in care
Hotararea Judecatoreasca Non-DE stabile~te 0 obligatie care izvora~te dintr-o lege fiscala
straina, exista reciprocitate cu privire la efectele hotararilor straine in materia fiscala
respectiva intre Romania ~i jurisdictia straina in care s-a pronuntat Hotararea Judecatoreasca
Non-DE a carei recunoa~tere ~i punere in executare se au in vedere; (iv) dreptul de a solicita
executarea silita nu este prescris, potrivit prevederilor privind prescriptia dreptului de , a~ cere
executarea silita din legea romana; ~i (v) cererea de incuviintare a executarii in fata instant~lor
romane a fost formulata in mod corespunzator, in conformitate cu normele procedurale ,din
Romania ~i contine toate documentele necesare in acest scop.
. :'/

o hotarare pronuntata intr-un stat membru al UE altul decat Romania ("H'o tarare
Judecatoreasca VEil) este recunoscuta de drept in Romania, rara a urma 0 procedura
speciala. Recunoa~terea este refuzata la cererea oricarei parti interesate, in urmatoarele
situatii: (a) recunoa~terea este vadit contrara ordinii publice din Romania; (b) daca Hotararea
Judecatoreasca UE a fost pronuntata in lipsa, daca actul de sesizare a instantei sau un act
echivalent nu a fost notificat sau comunicat paratului in timp util ~i intr-o maniera care sa ii
permita acestuia sa i~i pregateasca apararea, cu exceptia cazului in care paratul nu a introdus 0
actiune impotriva hotararii atunci cand a avut posibilitatea sa 0 faca; (c) Hotararea
Judecatoreasca UE este ireconciliabila cu 0 hotarare pronuntata intr-un litigiu intre acelea~i
patti in Romania; (d) Hotararea Judecatoreasca DE este ireconciliabila cu 0 hotarare
pronuntata anterior intr-un stat membru al DE (altul decat Romania) sau intr-un stat teft intre
acelea~i patti, avand acela~i obiect ~i ace~a~i cauza, cu conditia ca hotararea pronuntata
anterior ~a indeplineasca conditiile necesare pentru a fi recunoscuta in Romania; (e) Hotararea
Judecatoreasca UE contravine dispozitiilor din Regulamentul CUE) nr. 1215/2012 al
Parlamentului European ~i al Consiliului privind competenta judiciara, recunoa~terea ~i
executarea hotararilor in materie civila ~i comerciala ("Regulamentul nr. 1215/2012"), in
legatura cu competenta in materie de asigurari, competenta in materia contractelor cu
consumatorii ~i contractele individuale de munca ~i competenta exclusiva.
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o Hotarare Judecatoreasca UE poate fi pusa in executare in Romania in temeiul
Regulamentului nr. 1215/2012 rara a fi necesara 0 decizie a unei instante romane competente
care sa incuviinteze punerea in executare, numai daca: (i) aceasta este executorie in statuI
membru al DE in care a fost pronuntata; (ii) se depune la instanta romana competenta 0 copie
a Hotararii Judecatore~ti UE care intrune~te conditiile necesare pentru stabilirea autenticitatii;
(iii) se depune la instanta romana competenta un certificat in original eliberat de instanta din
statuI membru UE respectiv care sa aiba forma stabilita in Anexa I a Regulamentului nr.
1215/20 12 ~i niciuna dintre conditiile de mai sus care nu permit recunoa~terea unei Hotarari
Judecatore~ti UE nu este incidenta; (iv) in situatia in care prin Hotararea Judecatoreasca UE
se dispune plata unor penalitati (inclusiv, insa rara a se limita la, dobanzi de intarziere), suma
respectivelor penalitati a fost stabilita in mod definitiv de instantele din statuI membru UE de
origine; ~i (v) punerea in executare se face conform acelora~i conditii ca in situatia unei
hotarari date in Romania.
6

RA TELE DE SCHIMB
Rate de schimb Leu/EUR
Urmatorul tabe1 prezinta media ratelor de schimb, precum ~i ratele de sc~jmb la sfar~it de
perioada publicate de catre Banca Nationala a Romaniei ("BNR") pentru tranzactiile de
schimb valutar Leu/EUR in perioadele respective. Pentru valorile anuale, coloana intitulata
"Mediu" din tabelul de mai jos reprezinta media aritmetica simpla a ratelor lunare pentru
perioada respectiva. Pentru valorile lunare, coloana intitulata "Mediu" din tabelul de mai jos
reprezinta media aritmetica simpla a ratelor zilnice de referinta pentru perioada respectiva. Cu
to ate acestea, nu putem garanta ca valoarea efectiva in Lei corespunde valorii date in EUR sau
ca ar fi putut corespunde sau a fost transformata in EUR la rata mentionata sau la orice alta
rata de schimb.
Mediu
2016
2017
Ianuarie 2018
Februarie 2018
Martie 2018

4,4908
4,5681
4,6500
4,6555
4,6605

[I
I
r

[.

La final de perioada
4,5411
4,6597
4,6582
4,6625
4,6576

Sursa: Banca Nationalii a Romaniei

Rata de schimb Leu/USD
Urmatorul tabel prezinta media ratelor de schimb ~i ratele de schimb la sfar~it de perioada
publicate de catre BNR pentru tranzactiile de schimb valutar LeuiUSD in perioade1e
respective. Pentru valorile anuale coloana intitulata "Mediu" din tabelul de mai jos reprezinta
media aritmetica simpla a ratelor lunare pentru perioada respectiva. Pentru valorile lunare,
coloana intitulata "Mediu" din tabelul de mai jos reprezinta media aritmetica simpla a rate10r
zilnice de referinta pentru perioada respectiva. Cu toate acestea, nu putem garanta ca valoarea
efectiva in Lei corespunde valorii date in USD sau ca ar fi putut corespunde sau a fost
transformata in USD la rata mentionata sau la orice alta rata de schimb.
Mediu
2016
2017
Ianuarie 2018
Februarie 2018
Martie 2018

4,0592
4,0525
3,8121
3,7675
3,7784

Sursa: Banca Nationala a Romaniei
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La final de perioada
4,3033
3,8915
3,7442
3,8133
3,7779

!

[
r

l
l
l
l

REZUMAT

I

J

J
J
J
J
J
J
J

Acest rezumat ("Rezumatul") este compus din cerinte de publicitate cunoscute sub denumirea de
elemente ("Elementele"). Aceste elemente sunt numerotate in sectiunile A - E (A. 1 - E.7).
Rezumatul contine to ate Elementele cerute a fi incluse intr-un rezumat pentru acest tip de valori
mobiliare ~i pentru acest tip de emitent. A vfu1d in vedere ca pentru unele Elemente nu trebuie inc1use
informatii, pot exista decalaje in succesiunea numerotarii Elementelor.
Chiar daca un Element ar trebui inclus in Rezumat avand in vedere tipul de valori mobiliare ~i
emitent, este posibil ca nicio informatie relevanta sa nu poata fi fumizata pentru respectivul Element\.
In acest caz, 0 scurta descriere a Elementului este inclusa in rezumat cu specificarea "Nu se aplica". ,:
.

/

".../
A. Introducere si Atentionari
- Acest Rezumat trebuie citit ca 0 introducere la prospect ("Prospectul")
A.I Atentionari
intocmit in legatura cu admiterea la tranzactionare a unor obligatiuni
municipale emise de Municipiul Bucure~ti cu 0 valoare nominala totala
de 555.000.000 RON ("Obligatiunile").
Orice decizie a unui investitor de a investi in obligatiuni ar trebui luata
de catre investitor cu luarea in considerare a Prospectului in
integralitatea acestuia.
In cazul in care se initiaza 0 procedura judiciara intr-o instanta de
judecata in legatura cu informatiile cuprinse in Prospect, exista
posibilitatea ca, potrivit legislatiei aplicabile, investitorul reclamant sa
suporte costurile aferente traducerii Prospectului inaintea initierii
procedurilor judiciare.
Raspunderea civila apartine doar persoanei care a intocmit Rezumatul,
inclusiv orice traducere a acestuia, insa doar in cazul in care Rezumatul
induce in eroare, este incorect sau contradictoriu cu alte parti ale
Prospectului sau in cazul in care nu include, atunci cand este citit
impreuna cu alte parti ale Prospectului, informatiile cheie, pentru a ajuta
investitorii in evaluarea de catre ace~tia a posibilitatii de a investi in
aceste Obligatiuni.
Nu se aplica. Emitentul nu i~i da acordul pentru utilizarea Prospectului
A.2 Acordul
Emitentului sau al pentru re-vanzarea ulterioara sau plasamentul final al Obligatiunilor
niciunui intermediar financiar.
persoanei
Prospectul poate fi furnizat potentialilor investitori doar impreuna cu
responsabile
pentru intocmirea amendamentele pub li cate inainte de a fi astfel furnizat. Orice
amendament la Prospect va fi disponibil pentru vizualizare in forma
Prospectului
privind utilizarea electronica pe pagina de internet a Bursei de Valori din Bucure~ti
Prospectului
(www.bvb.ro).
pentru re-vanzarea
ulterioara sau
plasamentul final
al valorilor
mobiliare de catre
intermediari
financiari.
Indicarea
8

perioadei de oferta
in cadrul careia revanzarea ulterioara
sauplasarnentul
final al valorilor
mobiliare de catre
intennediari
financiari poate
avea loc ~i pentru
care se da acordul
pentru utilizarea
Prospectului.
Indicarea
perioadei de oferta
in care poate fi
efectuata 0
revanzare
ulterioara sau un
plasament final al
Obligatiunilor prin
intennediari
financiari ~i in
care este valabil
acordul pentru
utilizarea
Prospectului.
Orice alte conditii
clare ~i obiective
asociate acordului
care sunt relevante
pentru utilizarea
Prospectului.
Mentiune prin care
investitorii sunt
infonnati cu
privire la faptul ca
infonnatiile
privind tennenii ~i
conditiile ofertei
derulate de un
intennediar
financiar vor fi
fumizate in
momentulin care
va fi derulata
oferta de catre
intennediarul

..
I

;"

Nu se aplica. Emitentul nu a dat acordul pentru utilizarea Prospectului
pentru revanzarea ulterioara sau plasamentul final al Obligatiunilor de
catre oricare intennediar financiar.

Nu se aplica. Emitentul nu a dat acordul pentru utilizarea Prospectului
pentru revanzarea ulterioara sau plasamentul final al Obligatiunilor de
catre oricare intennediar financiar.

Nu se aplica. Emitentul nu a dat acordul pentru utilizarea Prospectului
pentru revanzarea ulterioara sau plasamentul final al Obligatiunilor de
catre oricare intennediar financiar.

l
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I financiar.

B. Emitentul
1B.17 Ratingul atribuit
Emitentului sau
Obligatiunilor, la
cererea acestuia
sau cu colaborarea
sa in procesul de
atribuire a
ratingului

In ianuarie 2018, agenlia de rating de credit Fitch Ratings Ltd ("Fitch "),
avand sediul in 30 North Colonnade, Canary Wharf London E14 5GN
England
a
anunlat
printr-un
comunicat
de
presa
(https://www.fitchratings.com/site/pr/1035037) ca Emitentului i-au fost
acordate urmatoarele rating-uri de credit:
credite in credite
credite in Perspecti Perspect
iva
moneda
tn
lei
pe va
straina pe moneda termen
credite in credite
termen
straina
lung
moneda
lei
pe
lung
pe
straina
term en
term en
pe
lung
scurt
term en
lung
BBBstabila
stabila
BBBF3
Nicio agentie de rating nu a atribuit niciun rating Obligatiunilor

B.47

Descrierea
Emitentului,
inc1usiv:
Denumirea legala
a Emitentului ~i
descrierea pozitiei
sale in cadrul
administratiei
nationale

I

I

J
Formajuridica a
Emitentului

J
J
J
J

\.

\

Denumirea legala a Emitentului este "Municipiul ·Bucure~ti".
Municipiul Bucure~ti este organizat ~i functioneaza potrivit prevederilor
Legii administratiei pub lice locale 215/2001.
Municipiul Bucure~ti este capitala Romaniei.
Teritoriul Romaniei este organizat, sub aspect administrativ, in comune,
or~e ~i judele. In condiliile legii, anumite or~e sunt declarate
municipii. Emitentul are un statut special in tara, fiind singurul ora~ care
nu apartine nici unui j udet.
Autoritalile administraliei publice locale sunt impaqite in (i) autoritati
deliberative, respectiv consiliul local, consiliul judetean, consiliul
general al Municipiului Bucure~ti, consiliile locale ale subdiviziunilor
administrativ-teritoriale ale municipiilor ~t (ii) autoritati executive,
respectiv primarii comunelor, ora~elor, municipiilor, ai subdiviziunilor
administrativ-teritoriale ale municipiilor, primarul general al
Municipiului Bucure~ti ~i pre~edintele consiliului judelean.
Unitate administrativ teritoriala. Ca unitate administrativ-teritoriala,
Municipiul Bucure~ti se organizeaza ~t functioneaza in temeiul
principiilor autonomiei locale, descentralizarii, deconcentrarii serviciilor
publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, legalitatii
~i al consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale de interes
deosebit, lara a aduce atingere caracterului de stat national, unitar ~i
indivizibil al Romaniei.
Din punct de vedere al organizarii administrative, Municipiul Bucure~ti
este organizat in 6 subdiviziuni administrativ-teritoriale, numite sectoare.
Fiecare dintre sectoarele Municipiului Bucure~ti are cate un primar ~i un
vtcepnmar, tar Municipiul Bucure~ti are un pnmar general ~t 2
10

Evenimente
recente re1evante
pentru evaluarea
solvabilitatii
Emitentului
o descriere a
economlel
Emitentului,
inclusiv structura
acesteia, cu detalii
despre principalele
sale sectoare

B.48

0 descriere a
finantelor publice
sau a
evenimentelor
importante din
finantele publice ~i
informatii
comerciale din
ultimele doua
exercitii fiscale
anterioare datei
prospectului. 0
descriere a
oricaror modificari
semnificative ale
aces tor informatii
de la incheierea
ultimului exercitiu
fiscal.

viceprimari .
Emitentul declara ca nu au avut loc evenimente recente care sunt
importante pentru evaluarea solvabilitatii Emitentului.

/

Structura economica a Municipiului Bucure~ti reflecta intreaga paleta de
activitati fiind reprezentate toate ramurile industriei ~i serviciilor inclusiv
cele ce deriva din functia de centru administrativ al Romaniei.
Municipiul Bucure~ti este cel mai important centru politic, economic,
financiar-bancar, comercial, cultural-~tiintific, educational, de transport,
informational, sportiv ~i turistic al tarii. De asemenea, este un important
nod feroviar, rutier ~i aerian.
Economia Municipiului Bucure~ti este in principal axata pe comer! ~i
servicii, acestea din urma crescand in importanta in special in ultimii ani.
Ora~ul are peste 100.000 de unitati locale active (firme), inclusiv sediile
sociale pentru aproape toate marile companll care i~i desIa~oara
activitatea in Romania.
Venituri Bugetare
Principale1e surse de venit ale Municipiului Bucure~ti sunt detaliate in
tabelul urmator:
2016
mii lei

2017
mii lei

Buget 2018
mii lei

Venituri buget local, din
care:

3.715.912

3.857.068

5.707.728

Venituri fiscale

3.443.947

3.680.533

3.587.275

148.731

118.924

716.102

7.147

9.449

6.000

-

-

140.000

69.441

40.225

662.119

46.646

7.936

596.232

Venituri nefiscale
Venituri din capital
Operatiuni financiare
Subventii
Sume primite de la UE/alti
donatori

Sursa: Contul de execulie al bugetului local al Municipiului
Bugetul propriu al Municipiului

Bucure~ti

Bucure~ti

- situalii consolidate $i

pentru anul 2018, aprobat prin Hotararea Consiliului

General nr. 54/22.02.2018 astfel cum alost acesta modificat prin Hotararea Consiliului General
nr. 170/28.03.2018 $iprin Hotararea Consiliului General nr. 235/19.04.2018

Venituri fiscale
Veniturile fiscale inregistrate de Municipiul Bucure~ti in bugetul local se
compun din trei categorii importante: (i) impozite pe venit, profit ~i
ca~tiguri din capital; (ii) impozite ~i taxe pe bunuri ~i servicii ~i (iii) alte
taxe ~i impozite fiscale.
Evolutia valorica a veniturilor fiscale ale Municipiului Bucure~ti este
ilustrata in tabe1ul urmator:
20161

11

20171

Buget
2018

1

l

l
l
1

Venituri fiscale din care:
(i) Impozit pe venit, profit ~i
ca~tiguri de capital, din care:
Cote defalcate din impozit pe
venit, profit ~i ca~tiguri de capital
Impozitul pe venit din
transferul proprietatilor imobiliare
(ii) Impozite ~i taxe pe bunuri ~i
servicii , din care:
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adaugata
Taxe pentru utilizarea
bunurilor, autorizarea bunurilor sau
pe desI~urarea de activitati

mii lei

miilei

mii lei

3.443.947

3.680.533

3.587.275

3.390.764

3.629.217

3.494.150

3.339.168

3.556.425

3.344.150

51.596

72.792

150.000

46.651

43.319

65.125

24.581

21.736

21.105

22.070

21.583

44.020

6.532

7.998

28.000

,

(iii) Alte taxe ~i impozite fiscale

Sursa: Contul de execu!ie al bugetului local al Municipiului
Bugetul propriu al Municipiului

Bucure~ti

Bucure~ ti

\
i

"

- situa!ii consolidate

~i

pentru anul 2018, aprobat prin Hotararea Consiliului

General nr. 54/22.02.2018 astfel cum afost acesta modificat prin Hotararea Consiliului General
nr. 170/28.03.2018 $i prin Hotararea Consiliului General nr. 235/19.04.2018

Venituri nefiscale
Contributia fiedirei eategorii de venituri nefiseale este prezentata in
tabelul de mai jos:
2016

2017

Buget 2018

mii lei

miilei

mii lei

148.731

118.924

716.102

105.949

89.090

185.000

64.411

67.465

185.000

41.538

21.474

-

Venituri din prestari servicii ~i alte activitiiJi

4.137

2.527

497.979

Amenzi, penalitali ~i confiscari

3.718

3.845

5.000

32.620

21.170

25.823

2.307

2.291

2.300

Venituri nefiscale din care:
Venituri din proprietate, din care:
Venituri din concesiuni
Venituri din dividende

~i
~i

inchirieri

dobanzi

Venituri diverse
Transferuri voluntare, altele decat subvenliile

Sursa: Contul de execufie al bugetului local al Municipiului

J

J
J
J
J

Bucure~ti

- situafii consolidate $i

Bugetul propriu al Municipiului Bucure$ti pentru anul 2018, aprobat prin Hotararea Consiliului
General nr. 54122.02.2018 astfel cum a fost acesta modificat prin Hotararea Consiliului General
nr. 170/28.03.2018 $iprinHotararea Consiliului General nr. 235/19.04.2018

Totalul veniturilor nefiseale a inregistrat 0 seadere de aproximativ
20,04% in anul 2017 fata de anul 2016. Sumele bugetate pentru anul
2018 ea venituri nefiseale inregistreaza 0 ere~tere substantiala eomparativ
eu 2017, majorarile fiind a~teptate din zona veniturilor obtinute din
prestari de servieii ~i alte aetivitati.
12

Venituri din capital
Evolutia veniturilor din capital obtinute de Municipiul
ilustrata mai jos:

Venituri din capital din care:

Bucure~ti

2016

2017

Buget
2018

mii lei

miilei

miilei

este

'/

/'
7.147
9.449
6.000
Venituri din valorificare unor
bunuri apartinand institutii10r
publice
110
400
450
Venituri din vanzare locuintelor
construite din fondurile statului
2.135
3.000
863
Venituri din vanzare unor bunuri
din domeniul privat al statu lui
4.407
3.075
Depozite speciale pentru constructii
de locuinte
2.758
2.798
2.600
Sursa: Contul de execulie al bugetului local al Municipiului Bucure~ti - situa/ii consolidate ~i
Bugetul propriu al Municipiului Bucure~ti pentru anul 2018, aprobat prin Hotardrea Consiliului
General nr. 54122.02.2018 astfel cum afost acesta modificat prin Hotardrea Consiliului General
nr. 170/28.03.2018 $i prin Hotardrea Consiliului General nr. 235/19.04.2018

De~i ponderea acestor venituri este foarte mica in totalul veniturilor
realizate de Municipiul Bucure~ti, se remarca majorarea sumelor de la
valoarea de 7.147 mii lei in 2016 la valoarea de 9.449 mii lei in 2017,
respectiv 0 scadere potrivit bugetului pe 2018 la 6.000 mii lei, suma mai
mica chiar dedit valoarea din 2016. Aceasta fluctuatie a sumelor este
cauzata de caracterul neuniform ~i dificil de prognozat al incasarilor
aferente acestui tip de venituri, intrucat nu poate fi detenninat cu
exactitate cand ~i/sau daca vor fi valorificate astfel de bunuri. Depozitele
speciale pentru constructia de locuinte reprezinta rate incasate din
vanzarea locuintelor conform Legii Locuintei nr. 114/1996 ~i Ordonantei
de Guvem nr. 19/1994 privind stimularea investitii10r pentru realizarea
unor lucrari publice ~i constructii de locuinte.
Subventii
In aceasta categorie se includ doua tipuri de venituri:

a) subventiile primite de la bugetul de stat reprezinta transferuri
acordate pentru finantarea spitalelor, policlinicilor ~i alt~r obiective
din domeniul sanatatii, finantarea activitatilor de reducere a riscului
seIsmIC a cladirilor cu destinatie de locuinta, cofinantari pentru
derularea unor proiecte sustinute din fonduri exteme nerambursabile,
post-aderare, finantarea programelor de mediu ~1 gospodarire a
apelor, etc.;
b) sumele primite de la Uniunea Europeana ~i alti donatori in contul
platilor efectuate de Municipiul Bucure~ti din fonduri proprii, in
decursul anului curent sau al celor anteriori, pentru implementarea
unor proiecte cu finantare europeana.
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2016

2017

Buget 2018

mii lei

mii lei

mii lei

l
l
l
l

Subventii de la bugetul de stat
Sume primite de la UE/alti
donatori in contul pUitilor
efectuate ~i prefinantari

69.441

40.225

\

662.119

.'

46.646

7.936

596.232

./

. - --/
Sursa: Contul de execu/ie al bugetului local al Municipiului Bucure$ti - situa/ii consolidate $i
Bugetul propriu al Municipiului Bucure$ti pentru anul 2018, aprobat prin Hotardrea Consiliului
General nr. 54122.02.2018 astfel cum a/ost acesta modificat prin Hotardrea Consiliului General
nr. 170/28.03.2018 $i prin Hotardrea Consiliului General nr. 235/19.04.2018

In 2017, subventiile de la bugetul de stat au sdizut cu aproximativ
42,07% comparativ cu anul 2016 pe fondul diminuarii subventiei de la
bugetul de stat pentru achizitia de aparatura medicala in sanatate. In
2016, Municipiul Bucure~ti a primit de la bugetul de stat 0 subyentie in
valoare de 69.441 mii lei. Bugetul anului 2018 prevede incasari
suplimentare din subventii de la bugetul de stat, care se ridica la valoarea
total a de 662.199 mii lei, provenind din subventii pentru diverse actiuni.
Sume primite de la Uniunea Europeana sau alti donatori reprezinta
recuperarea unor sume cheltuite in anii anteriori precum ~i prefinantari
primite de la Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul de
Coeziune ~i Fondul Social European in legatura cu proiectele derulate de
Municipalitate in domeniile cultura, social ~i infrastructura.
Cheltuieli Bugetare
In functie de clasificarea economica, cheltuielile Municipiului Bucure~ti
se impart in: (i) cheltuieli curente, (ii) cheltuieli de capital, (iii)
rambursari de credite ~i (iv) plati efectuate in anii precedenti ~i recuperate
in anul curent. Tabelul de nlai jos prezinta cheltuielile Municipiului
Bucure~ti pentru anii financiari incheiati la 31 decembrie 20 16 ~i 31
decembrie 2017 ~i cheltuielile bugetate pentru anul 2018.

J

J
J
J
J
J

Cheltuieli buget local,
din care:
Cheltuieli curente
Cheltuieli de capital
Rambursari de credite
externe aferente
datoriei pub lice
externe locale
PHiti efectuate in anii
precedenti ~i
recuperate In anul
curent

2016

2017

2018 Buget

Miilei

Miilei

Mii lei

3.030.892

4.271.819

6.267.728

2.619.550
288.268

3.014.645
1.024.734

4.476.842
1.583.954

123.074

236.029

206.932

(3.589)

Sursa: Contul de execu/ie al bugetului local al Municipiului Bucure$ti - situa/ii consolidate $i
Bugetul propriu al Municipiului Bucure$ti pentru anul 2018, aprobat prin Hotardrea Consiliului
General nr. 54/22.02.2018 astfel cum a/ost acesta modificat prin Hotardrea Consiliului General
nr. 170/28.03.2018 ~i prin Hotardrea Consiliului General nr. 235/19.04.2018

Cheltuieli curente

Cheltuielile curente au cea mai mare pondere in totalul cheltuielilor
Municipiului Bucure~ti, de 86,42% in 2016, respectiv 70,57% in 20 17 ~i
14

71,43% potrivit cheltuielilor curente bugetate pentru 2018.
Tabelul urmator prezinta cheltuielile curente ale Municipiului Bucure~ti
pentru anii financiari incheiati la 31 decembrie 20 16 ~i 31 decembrie
2017 ~i cheltuielile curente bugetate pentru anu12018.
Sursa:
Contul de
Miilei
Mii lei
Miilei
execu/ie al
bugetului
Cheltuieli curente, din
4.476.842
2.619.550
3.014.645
, I
al
local
care:
Municipiul
103.247
167.997
377.194
Cheltuieli de personal
./
ui
347.496
589.920
Bunuri ~i servicii
316.305
BUCure$li
116.327
117.667
Dobanzi
119.835
situa/ii
consolidat
313.386
Fonduri de rezerva
e
$i
1.3lO.268
1.288.848
766.757
Subventii
Bugetul
propriu al
Transferuri catre
1.248.182
658.289
9lO.898
Municipiul
institutii publice
ui
13.177
290.983
Alte transferuri
20.328
Bucure$ti
Proiecte cu finantare
pentru
din fonduri exteme
anul 2018,
32.782
24.072
55.227
nerambursabile (FEN)
aprobat
postaderare
prin
403.956
1.789
50.009
Asistenta sociala
Hotiirarea
Consiliului
Proiecte cu finantare
General
din fonduri exteme
nr.
54122. 0
255.290
nerambursabile aferente
11.650
2.2018
cadrului financiar 2014asifel
cum
2020
a
fost
75.462
89.435
Alte cheltuieli
34.260
acesta
modificat prin Hotiirarea Consiliului General nr. 170/28.03.2018 $i prin Hotiirarea Consiliului
General nr. 235/ 19.04.2018
2016

,

2017

2018 Buget

Cea mai mare pondere in cadrul cheltuielilor curente in anii 2016 ~i 2017
o detin subventiile (50,02% in 2016, respectiv 42,75% in 2017), urmate
de transferuri catre institutii publice (25,13% in 2016, respectiv 30,22%
in 2017) ~i de bunuri ~i servicii (12,07% in 2016, respectiv 11,53% in
2017).
Potrivit bugetului pentru anul 2018, cea mai mare pondere in cadrul
cheltuielilor curente va fi detinuta de transferuri catre institutii publice
27,88%, urmate de subventii 17,13% ~i de bunuri ~i servicii 13,18%.
Scaderea ponderii subventiilor de la 42,75% in 2017 la 17,13% in 2018
se datoreaza intentiei Municipiului Bucure~ti de a delega serviciile
publice de transport ~I de termoficare catre operatori economlCI ~I
implicit bugetarea partiala a acestora pana la data estimata a delegarii,
anticipata a avea loc in semestrul II al anului 2018.
Cheltuieli de capital
Cheltuielile de capital reprezinta cheltuieli cu investitiile realizate de
Municipiul Bucure~ti. Acestea au avut 0 valoare de 1.025 milioane lei in
2017, in cre~tere cu aproximativ 737 milioane lei sau 255,48% fata de
nivelul de 288 milioane lei inregistrat in 2016. In anul 2017, au fost
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inregistrate cheltuieli cu participarea la capitalul social al societatilor
municipale nou infiintate precum ~i cu imprumuturi acordate societatilor,
aceasta fiind cauza semnificative a cheltuielii de capital in anul 2017.
Cheltuielile de capital bugetate pentru anul 2018 au C? valoare totala de
1.584 milioane lei, in cre~tere cu aproximativ 559 milioane lei sau
54,570/0 fata de nivelul de inregistrat in 2017.
Executia Bugetului
Tabelul urmator prezinta rezultatul executiei bugetare inregistrat de
Municipiul Bucure~ti in anii financiari incheiati la 31 decembrie 20 16 ~i
31 decembrie 2017.
2016

2017

Mii lei

Mii lei

Venituri (lncasari)

3.715.912

3.857.068

Cheltuieli (plati)
Rezultatul
exercitiului
excedentl( deficit)

3.030.892

4.271.819

685.020

(414.751)

Sursa: Contul de executie al bugetului local al Municipiului Bucure$ti - situatii consolidate

In 2016 Municipiul Bucure~ti a inregistrat un excedent in valoare de 685
milioane RON in contul de executie al bugetului local. Acesta cuprinde
disponibilul bugetului local la trezoreria Municipiului Bucure~ti, tara
influenta rezultatului din anii precedenti.
In anul 2017 Municipiul Bucure~ti a inregistrat un deficit in valoare de
415 milioane RON, reprezentand rezultatul executiei bugetului local (tara
influenta veniturilor din anii precedenti). Prin hotararea consiliului
general al Municipiului Bucure~ti nr. 14 din data de 17.01.2018, s-a
aprobat acoperirea definitiva din excedentul bugetului local din anii
anteriori a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local a anului
curent (tara influenta veniturilor din anii precedenti)
Nu a intervenit nicio schimbare semnificativa a acestor in/ormatii de la
fncheierea ultimului exercitiu lscal.

J
J

C. Valori Mobiliare
C.I Descrierea naturii ~i
categoriei valorilor
mobiliare care fac
obiectul ofertei publice
~i/sau sunt admise la
tranzactionare, incl usi v
orice numar de
identificare a valorilor
mobiliare:
C.2 Moneda emisiunii de
valori mobiliare:
C.S Descrierea oricarei
restrictii asupra liberei
transferabilitati a

Natura ~i Categoria
Obligatiunile sunt instrumente de datorie ~i au 0 dobanda fixa.
Valoarea nominala: 10.000 lei
Numere de Identificare a Valorilor Mobiliare
ISIN: ROPMBUDBL053
CFI: DNFPFR
FISN: PMB/5.60 MUN BD 20280423 UNSEC

Obligatiunile au fost emise in RON.
Obligatiunile nu pot fi oferite, vandute sau transferate catre sau pe
teritoriul SUA sau catre persoane care au cetatenie sau nationalitate
americana sau sunt rezidenti in SUA. De asemenea, legislatia din
16
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CfJ & 1 In afara de exceptii1e mentionate mai sus, Obligatiunile sunt liber
4ff oS 4J transferabile.
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C.8 Descriere~~Yo~Y Obligatiunile dau detinatorilor acestora la anumite date de referinta
dreptul la plata dobanzii aferente ~i dreptul la rambursarea valorii
conferite de vaIOi11e
mobiliare:
nominale a Obligatiunilor la scadenta Obligatiunilor.

Detinatorii de Obligatiuni pot declara scadenta anticipata a
Obligatiunilor in urmatoarele cazuri de neexecutare: (a) neplata
valorii nominale, (b) neexecutarea altor obligatii, (c) neplata altor
datorii financiare , cu conditia ca suma total a de plata aferenta
respectivei obligatii sa fie cel putin echivalentul in lei a 15.000.000
EUR, (d) criza financiara sau insolventa, (e) executare silita, cu
conditia ca suma totala de plata aferenta obligatiei neexecutate sa
depa~easca anual 100/0 din veniturile totale ale Emitentului pentru
exercitiul financiar anterior celui in care se initiaza procedura de
executare, (f) hotarare judecatoreasca neachitata, daca sum a
reprezinta cel putin 100/0 din veniturile totale ale Emitentului
pentru exercitiul financiar anterior celui in care se pronunta
hotararea, (g) modificare legislativa, in conformitate cu termenii ~i
conditiile aplicabile fiecarui caz conform prevederilor din Prospect.

1
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Se poate aplica clauza de maJorare a platilor in anumite
circumstante fiscale survenite, cu anumite exceptii, in conformitate
cu prevederile Prospectului (tax gross up).
Dreptul la actiune privind plata Dobanzii/Valorii Nominale se va
prescrie in termen de trei ani de la data la care respectiva plata era
scadenta.
Incl usi v rangul de
preferinta al
Obligatiunilor:

Inclusiv restrictiile
aplicabile acestor
drepturi:
C.9 Rata nominala a
dobanzii:

Rangu) de preferinta
Obligatiunile au fost create ~l sunt emlse in baza legislatiei
aplicabile din Romania ~l reprezinta obligatii directe, ,
neconditionate, negarantate ~i neconvertibile ale Emitentului ~i , cu
exceptiile prevazute de legea aplicabila, vor avea acela~i rang de
preferinta intre ele ~i un rang de preferinta egal ~i proportional cu
toate celelalte obligatii ale Emitentului rezultand din emisiuni de
obligatiuni negarantate, prezente sau viitoare.
Plata dobanzii aferente Obligatiunilor ~l rambursarea valorii
nominale se va efectua catre persoanele care sunt inregistrate in
registrul detinatorilor de obligatiuni la 0 anumita data de referinta
a platii (data de inregistrare).

Valoarea Dobanzii platibile pentru Perioada de Dobanda ~i la Data
de Plata a Dobanzii se calculeaza in baza urmatoarei formule:
D=(d x N x VN) I numarul de zile din anul respectiv
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unde
"D" reprezinta Valoarea Dobanzii platibila la Data de Plata
Dobanda pentru 0 Obligatiune;
\
"d" reprezinta Rata Do banzii;
, \
"N" reprezinta numarul de zile din Perioada de Do banda;
"I
"YN" reprezinta valoarea nominala a unei Obligatiuni.
I

Valoarea rezultata a dobanzii calculate in baza formulei de ma~~
va fi rotunjita in minus pana la cea mai apropiata valoare de ban
(respectiv 11100 dintr-un RON), lar suma astfel obtinuta va
reprezenta suma bruta a Valorii Dobanzii pentru Perioada de
Dobfinda pentru care a fost realizat calculul, pentru fiecare
Obligatiune.

I

Data de la care se
calculeaza dobanda ~i
data scadentei
dobanzilor:

J
J
J
J
J
J

Daca rata dobanzii nu
este fixa, descrierea
e1emente1or subiacente
pe baza carora se
calculeaza:
Data Scadentei ~i
modalitatile de

In situatia in care se impune ca Valoarea Dobanzii sa fie calculata
pentru 0 perioada de mai putin de un an, aceasta va fi calculata pe
baza zilelor din cadrul unei perioade de calculare a dobanzii prin
impaqirea numarului de zile din perioada relevanta, de la (~i
inc1uzand) data la care dobanda incepe sa curga pana la (exc1uzand
insa) data la care aceasta devine scadenta, la numarul de zile din
anul respecti v.
Perioada care incepe la, ~i inclusiv, data inceperii acumularii
Dobfinzii ~i se incheie la, dar exc1uzfind, prima data de plata a
dobanzii ~i fiecare perioada succesiva care incepe la, ~i inc1usiv, 0
data de plata a dobanzii ~i care se incheie la, dar exc1uzand,
urmatoarea data de plata a dobanzii, se nume~te "Perioada de
Dobanda".
Obligatiunile sunt purtatoare de dobanda la rata dobanzii de 5,60%
pe an, i~cepand de la ~i inc1usiv data emisiunii Obligatiunilor
("Data Inceperii Acumularii Dobanzii") ~i pana la, dar
ex c1uz find , data scadentei Obligatiunilor, cu exceptia cazului in
care se dec1ara scadenta anticipata.
Dobanda acumulata se plate~te anualla data de plata a dobanzii a
fiecarui an, incepand cu prima data de plata a dobanzii. Daca data
de plata a dobanzii nu este 0 zi lucratoare, plata se va realiza in
ziua lucratoare imediat ulterioara datei calendaristice care este data
de plata a dobfinzii, detinatorii de Obligatiuni nefiind indreptatiti la
plata vreunei dobanzi penalizatoare sau a oricarei alte sume pentru
efectuarea platii dobanzii conform regulii mentionate mai sus.
Nu se aplica.

Data Scadentei
Data Scadentei Obligatiunilor este 23 aprilie 2028.
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Emitentul va rambursa integral valoarea nominal a la Data
Scadentei. Daca Data Scadentei nu este 0 Zi Lucratoare plata
Valorii Nominale se va realiza in Ziua Lucratoare imediat
ulterioara Datei Scadentei tara a se percepe vreo dob§.nda
penalizatoare.
Obligatiunile nu vor putea fi rascumparate anticipat de Emitent. In
cazul in care Emitentul cumpara Obligatiuni din piata secundara,
Obligatiunile astfel achizitionate vor fi anulate.
Randamentul anual brut la emisiune al Obligatiunilor este egal cu
Randamentul:
Rata Dobanzii tara a lua in ca1cul costurile aferente achizitionarii
Obligatiunilor sau pretul platit de fiecare investitor.
Numele reprezentantului Nu se aplica.
delinatorilor titlurilor de
imprumut:
Nu se aplica. Obligaliunile nu au 0 componenta derivata in
C.lO In cazulin care plata
dobanzilor generate de
structura de plata a dobanzii.
valoarea emisa este
corelata cu un
instrument derivat (mai
multe instrumente
: )
derivate), explicalii
clare ~i exhaustive care
sa permita investitorilor
sa inleleaga modul in
care valoarea investiliei
lor este influenlata de
cea a instrumentului
(instrumentelor)
subiacent(e), in special
in cazulin care riscurile
sunt evidente:
A fost obtinut acordul de pnncipiu al operatorului pielei
C.ll Se indica daca valorile
mobiliare oferite fac sau reglementate la vedere pe care se intentioneaza a fi admise la
vor face obiectul unei
tranzactionare Obligatiunile, respectiv Bursa de Val~ri Bucure~ti
solicitari de admitere la S.A ("BVB") privind admiterea la tranzaclionare a Obligatiunilor
pe piata reglementata la vedere administrata de BVB.
tranzaclionare, in
vederea distribuirii lor
pe 0 piala reglementata
sau pe piele echivalente,
caz in care se indica
pielele in cauza:
D. Riscuri
Informatii de baza
Riscuri referitoare la Emitent
D.2
../ Organizarea ~i activitatea Emitentului este guvemata de un
privind riscurile
cadru rigid de reglementare
principale care sunt
../ Veniturile bugetului local al Emitentului depind ~1 de
specifice Emitentului
veniturile incasate la bugetul de stat
amortizare a
imprumutului, inclusiv
procedurile de
rambursare/rascumparare

J
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-/ Exista posibilitatea ca bugetullocal sau bugetul de stat sa nu
fie aprobat in tennene1e legale
-/ Este posibil ca intre nivelul veniturilor ~l che1tuie1ilor
prevazute de Municipiul Bucure~ti prin bugetul anual aprobat ~i
nivelul efectiv al veniturilor incasate sau al cheltuie1ilor angajate
sa existe variatii
-/ Este po sibil sa existe variatii intre nivelul estimat ~i cel
efectiv al cheltuielilor necesare pentru realizarea proiectelor de
ipvestitii sau pentru plata obligatiilor angajate de Municipiul
Bucuresti
.; Lip~a unel strategii integrate la nivelul Municipiului
Bucure~ti sau eventualele inconsecvente in aplicarea strategiilor
aprobate poate duce la intarzierea proiectelor de investitii sau la 0
dezvoltare neunitara a Municipiului Bucure~ti
-/ Restructurarea serviciilor pub lice de transport, utilitati ~l
energie, entitatilor care Ie presteaza, precum ~i modalitatii de
sustinere a acestora de catre Emitent necesita restructurari
maj ore, a caror nerealizare ar putea genera in viitor cre~terea
costurilor aferente Emitentului in viitor
-/ Unele entitati aflate in subordinea Municipiului Bucure~ti
sunt in procedura de insolventa
-/ Municipiul Bucure~ti s-ar putea sa nu reu~easca sa
achizitioneze Electrocentrale Bucure~ti S .A. de la Ministerul
Energiei/Ministerul Economiei ~i Societatea Nationala de Gaze
Naturale Romgaz S.A.
-/ Emitentul executa obligatiile de plata ale RADET ~i RA TB
care decurg din contracte1e de imprumut sau de garantare
aferente acestor imprumuturi contractate de respectivele entitati
-/ Infiintarea de catre Municipiul Bucure~ti a celor 22 de
societati pentru prestarea diferitelor servicii de interes public
constituie obiectul unor contestatii
-/ Este posibil sa existe anumite deficiente cu pnVlre la
respectarea de catre Municipiul Bucure~ti a regulilor de
guvemanta corporativa la numirea membrilor in organele de
conducere ale entitatilor aflate sub autoritatea sa sau in care
detine participatii de control
-/ Alocarea de credite bugetare suficiente pentru plata
serviciului datoriei sau a altor obligatii de plata in legatura cu
Obligatiunile ar putea sa nu fie suficienta
-/ Executarea obligatiilor de plata impotriva Emitentului, in
calitate de institutie publica, este supusa unui regim legal special
aplicabil executarii obligatiilor impotriva institutiilor pub lice
-/ Emitentul este supus riscului de contraparte
-/ Emitentul are 0 capacitate limitata de a contracta credite sau
alte finanlari rambursabile a caror sursa de finantare este
asigurata exclusiv de fondurile proprii
-/ Emitentul este angrenat intr-o numar mare de litigii
20

:.-

./ Emitentul poate fi expus riscului reputational
./ Impotriva Emitentului ar putea fi deschisa procedura
insolventei sau ar putea fi declarata stare a de criza financiara a
Emitentului
./ Conturile Emitentului ar putea fi poprite
./ Emitentul poate fi expus riscului valutar
./ Agentiile de rating ar putea suspenda, retrograda sau retrage
ratingul Emitentului
./ Producerea unor catastrofe naturale sau a unor avarii ale
infrastructurii in Municipiul Bucure~ti ar putea impacta
capacitatea Emitentului de a-~i executa obligatiile
./ Obligatiile asumate de Emitent nu sunt obligatii ale Statului
Roman
./ Emitentul ar putea intampina dificultati in a se conforma pe
deplin cu masurile ~i cerintele legale privind utilizarea fondurilor
publice, precum ~i in a remedia integral neregulile constatate de
anumite institutii publice de control

I
U

Riscuri referitoare la Romania

./ Investitiile in piete in curs de dezvoltare cum este ~i Romania
genereaza anumite riscuri care pot fi mai mari decat riscurile
inerente investitiilor in piete mai dezvoltate
./ Contextul geopolitic international ar putea genera riscuri ~i
pentru Romania
./ Dificultatile legate de post-integrarea in Uniunea Europeana
ar putea avea un impact negativ asupra investitiilor in Romania
./ Incertitudinile politice ~i modificarile frecvente ale legislatiei
ar putea afecta increderea investitorilor in Romania
./ Instabilitatea legislativa ~i deficientele in aplicarea normelor
juridice, pre cum ~i in sectorul administratiei publice pot afecta
negativ valoarea investitiilor realizate in Romania
./ Sistemul judiciar prezinta anumite deficiente ceea ce poate
afecta increderea investitorilor
./ Reprezentantii ~i/sau personalul din cadrul administratiei
publice centrale sau locale se pot confrunta cu diverse plangeri,
inclusiv penale, contestatii ~i alte actiuni similare
./ Coruptia poate afecta mediul investitional din Romania
./ Trecerea Romaniei la moneda EUR ar putea avea efecte
negative asupra investitiei in Obligatiuni
./ Cursul de schimb ~i rata infiatiei ar putea inregistra un ni vel
crescut de volatilitate in Romania
D.3

Informatii de baza
privind riscurile
principale care sunt
specifice valorilor
mobiliare:

Riscuri referitoare la investitia in Obligatiuni

./ Investitia in Obligatiuni ar putea sa nu fie 0 investitie
potrivita pentru toti investitorii
./ Fluctuatiile cursului de schimb ar putea afecta negativ
randamentul investitiei in Obligatiuni
./ Nu exista 0 piata activa pentru Obligatiuni
./ Pretul de piata al Obligatiunilor ar putea inregistra evolutii
21
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adverse
./ Emitentul s-ar putea sa nu finalizeze cu succes procesul de
admitere la tranzactionare a Obligatiunilor pe piata reglementata
I\ la vedere administrata de BVB
'.~ Obligatiunile ar putea fi suspendate sau chiar retrase de la
tranzactionare
, . /./ Comisioanele ~i tarifele percepute investitorilor de institutiile
·/ pietei de capital romane~ti sau de intermediari ar putea fi
semnificativ mai man decat cele aplicabile pe pietele mal
dezvoltate din Uniunea Europeana

E.Oferta
rE.2b Motivele ofertei ~i
utilizarea fondurilor
obtinute, daca este yorba
de alte motive decat
realizarea unui beneficiu
~i/sau acoperirea
anumitor riscuri:
rE.3 Descrierea termenilor ~i
conditii1or ofertei:

rE.7

J
J
J
J

Nu se aplica. Prospectul este intocmit numai in vederea admiterii
la tranzactionare a Obligatiunilor.

Nu se aplica. Prospectul este intocmit numai in vederea admiterii
la tranzactionare a Obligatiunilor.

Descrierea tuturor
Nu se aplica. Prpspectul este intocmit numal in vederea
intereselor care ar putea
admiterii la tranzactionare a Obligatiunilor.
influenta
emisiunea/oferta, inc1usiv
a intereselor conflictuale:
Estimarea cheltuielilor
Nu se aplica.
percepute de la investi tor
de catre Emitent sau
ofertant:
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PERSOANE RESPONSABILE

Municipiul Bucure~ti, cu sediulin Romania, Bucure~ti, B-dul Regina Elisabeta nr. 47 sector 5
cod po~tal 050013, telefon: 021.305.55.00, 021.305.55.50, cod de inregistrare fiscala
4267117, reprezentat legal cu puteri depline prin ~i de catre Dna. Gabriela Firea, in calitate de
Primar General, in calitate de Persoana Responsabila, dec1ara pe propria raspundere ca, dupa
cuno~tinlele sale ~i dupa luarea tuturor masurilor rezonabile in acest sens, informatiile inc1use
in Prospect sunt conforme cu realitatea ~i nu a fost Iacuta nicio omisiuri'e de natura sa afecteze
semnificativ continutul Prospectului.

[I

23

1
l
l
l
l

FACTORI DE RISC

Orice investitie in obligatiuni implica anumite riscuri. inainte de a lua decizia de a investi in
Obligafiuni, se recomanda ca lnvestitorii sa citeasca ~i sa ia in considerare urmatorii factori
de risc, precum ~i celelalte informafii prezentate in prezentul Prospect. Materializarea unuia
sau a mai multor riscuri prezentate mai jos poate avea un impact nefavorabil asupra
activitafii ~i/sau a situafiei financiare a/ale Emitentului, ceea ce ar putea afecta negativ
capacitatea Emitentului de a-~i indeplini obligafiile care deriva din Obligatiuni, pre cum ~i
pretul de piata al Obligatiunilor, caz in care exista riscul ca investitorii sa f$i piarda integral
sau partial investitia. Ordinea in care sunt descrise riscurile nu reflecta 0 gradare a
probabilitafii de materializare sau a importanfei acestora. lnvestifiile in Obligafiuni pot fi
afectate ~i de alte riscuri sau incertitudini pe care Emitentul nu Ie cunoa~te in acest moment
sau Ie considera, in urma unei evaluari diligente, ca nefiind semnificative $i care pot avea
efectele descrise mai sus.
Astfel, potentialii investitori ar trebui sa manifeste 0 grija deosebita --qtunci cdnd evalueaza
riscurile implicate $i trebuie sa decida, in mod individual, daca 0 asife~ de investitie este
. "I
potrivita in lumina acestor riscuri.
Riscuri referitoare la Emitent

. I
.t/

;r/

Organizarea $i activitatea Emitentului este guvernata de un cadru rigid de reglementare

)

J
J
J
J
J
J

Emitentul, in calitate de institutie publica locala ~i unitate administrativ-teritoriala, este supus
unui cadru amplu de reglementare care include, rara a se limita la: (i) reguli stricte privind
bugetarea, angajarea, lichidarea ~i ordonantarea cheltuielilor din fonduri publice; (ii) reguli ~i
proceduri detaliate de achizitii publice, care implica 0 procedura complexa ~i adesea de lunga
durata; (iii) 0 structura organizatorica, proceduri ~i reguli de functionare complexe; (iv) limite
maxime de indatorare a Emitentului, atat prin raportare la nivelul veniturilor proprii ale
Emitentului, cat ~i prin raportare la nivelurile maxime de indatorare stabilite la nivelul tuturor
unitatilor administrativ-teritoriale conform reglementarilor privind datoria publica ~i la nivelul
fiecarei unitati administrativ-teritoriale; (v) reguli specifice privind procesul de aprobare a
oricaror finantari ~i trageri, inclusiv din perspectiva procedurii de avizare de catre Comisia de
autorizare a imprumuturilor locale; (vi) limitarea in ceea ce prive~te rambursarea oricaror
finantari sau datorii publice locale (inclusiv a Obligatiunilor) exclusiv din veniturile proprii
ale Emitentului ~i in limita creditelor bugetare aprobate ~i (vii) reguli specifice privind
executarea silita a obligatiilor de plata impotriva institutiilor publice.
Totodata, cadrul de reglementare amplu aplicabil Emitentului contine ambiguitati, neclaritati
~i aspecte contradictorii intre normele juridice nationale ~i cele europene, ceea ce duce la
riscul aparitiei de interpretari diferite ale Emitentului, ale altor autoritati pub lice sau ale
instantelor de judecata. Astfel, spre exemplu, 0 serie de norme contradictorii se regase~te in
ceea ce prive~te legislatia aplicabila fondurilor europene, cele mai multe manifestandu-se in
ceea ce prive~te lipsa de corelare intre normele adoptate in Romania ~i normele europene;
aceasta situatie genereaza deopotriva dificultati in aplicarea normelor in cauza, dar reprezinta
~i 0 sursa de risc in ceea ce prive~te interpretarile adverse ~i, implicit, masurile sanctionatorii
dispuse de autoritatile nationale ~i europene cu atributii in acest domeniu.
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Riscul de interpretare ~i ambiguitatile din cadrul normativ aplicabil Emitentului pot genera
contestari ale diverselor masuri intreprinse la nivelul Emitentului ceea ce poate ingreuna
derularea in conditii optime a activitatii Emitentului. Respectarea tuturor acestor reglementari,
restrictii ~i cerinte poate limita actiunile ~i masurile intreprinse de Emitent (inclusiv timpul de
implementare a acestora) ceea ce ar putea intarzia sau suspenda derularea de catre Emitent a
unor proiecte de dezvoltare, ceea ce ar putea avea un impact negativ asupra activitatii ~i
situatiei financiare a Emitentului, precum ~i asupra capacitatii acestui,a de a-~i executa
obligatiile asumate fata de Detinatorii de Obligatiuni.
: J

/

Veniturile bugetului local al Emitentului depind $i de veniturile incasate la bugetul de stat
Veniturile bugetului local al Emitentului se constituie din venituri provenite din mai multe
surse, precum, printre altele, venituri proprii (impozite, taxe, contributii, alte varsaminte, alte
venituri ~i cote defalcate din impozitul pe venit), dar ~i sume defalcate din unele venituri de la
bugetul de stat ~i subventii primite de la bugetul de stat. Potrivit Bugetului General
Centralizat Propriu al Municipiului Bucure~ti pe anul 2018, peste 60% din suma veniturilor
totale aferente bugetului general (de circa 7,36 miliarde de RON) provine din cote defalcate
din impozitul pe venit ~i subventii de la bugetul de stat. Astfel, veniturile proprii ale
Emitentului depind, Intr-o mare masura, de gradul de colectare a veniturilor reprezentand
impozitul pe venit la bugetul de stat, de cotele de impozitare, precum ~i de procentul stabilit
din unele venituri ale bugetului de stat, care se aloca bugetelor locale, dar ~i de nivelul
subventiilor care sunt alocate Municipiului Bucure~ti de la bugetul de stat ~i de la alte bugete.
Potrivit Legii finantelor publice locale, platile care vor fi efectuate de catre Municipiului
Bucure~ti Detinatorilor de Obligatiuni In baza Obligatiunilor care reprezinta datorie publica
local a vor fi realizate din veniturile proprii ale Municipiului Bucure~ti, respectiv din impozite,
taxe, contributii, alte varsaminte, alte venituri ~i cote defalcate din impozitul pe venit.

[
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Factori socio-economici ~i demografici precum deteriorarea situatiei economice, infiatia,
scaderea demografica, pre cum ~i factori specifici precum scaderea procentului stabilit din
unele venituri ale bugetului de stat, care se aloca bugetului local al Municipiului Bucure~ti sau
a subventiilor alocate de la bugetul de stat care constituie bugetul general al Municipiului
Bucure~ti ar putea duce la 0 scadere a veniturilor proprii ale Municipiului Bucure~ti. De
asemenea, avand in vedere ca 0 parte din veniturile bugetare ale Municipiului Bucure~ti este
formata din impozite sau contributii platite de societati care au sediul sau puncte de lucru in
Bucure~ti sau care i~i desfii~oara activitatea In Bucure~ti, 0 eventual a decizie a acestor
societati de a-~i muta activitatea sau sediul din Municipiul Bucure~ti (din variate motive,
precum nerentabilitatea investitiilor, majorarea taxelor ~i impozitelor, inrautatirea contextului
economic sau atractivitatea comerciala ~i fiscala a altor zone) ar putea duce la diminuarea
veniturilor Emitentului.
Numeroasele modificari de politica fiscala pot determina
Emitentului.

0

scadere a veniturilor proprii ale

Astfel, 0 sdidere semnificativa a veniturilor Emitentului ar putea avea un impact negativ
semnificativ asupra activitatii ~i situatiei financiare a Emitentului, precum ~i asupra capacitatii
acestuia de a-~i executa obligatiile asumate fata de Detinatorii de Obligatiuni.
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Exista posibilitatea ca bugetul local sau bugetul de stat sa nu fie aprobat in termenele legale
Neaprobarea bugetului local al Emitentului sau a legii bugetului de stat in termenele prevazute
de lege ar putea avea temporar un impact negativ asupra bugetului Emitentului. Ca regula,
proiectul bugetului local al Municipiului Bucure~ti trebuie sa fie aprobat de catre Consiliul
General al Municipiului Bucure~ti ill terrnen de maximum 45 de zile de la data publidirii legii
bugetului de stat in Monitorul Oficial al Romaniei. In cazul in care bugetul local nu este
aprobat in acest termen, directiile generale ale finantelor publice dispun sistarea alimentarii cu
cote, respectiv sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat ~i cu transferuri
consolidabile, pana la aprobarea acestuia, caz in care din bugetul local se pot efectua plali
numai in limita celorlalte venituri incasate. Mentionam in acest sens ca, in anul 201-8 bugetul
Municipiului Bucure~ti a fost aprobat cu 0 mica depa~ire a termenului legal de 45 .~ile de la
publicarea legii bugetului de stat.

./1

,/

De asemenea, in cazul in care legea bugetului de stat nu este adoptata cu cel putin 3 zile
inainte de expirarea exercitiului bugetar, se aplica in continuare bugetele anului precedent,
pana la aprobarea noilor bugete, limitele lunare de cheltuieli neputand depa~i, de regula, 1112
din sumele prevazute in bugetele anului precedent, cu exceptia cazurilor deosebite, temeinic
justificate de catre ordonatorii de credite sau, dupa caz, 1112 din sumele propuse in proiectul
de buget, in situatia in care acestea sunt mai mici decat cele din anul precedent. Legea
bugetului de stat pentm anul 2018 a fost adoptata de catre Parlamentul Romaniei in data de 3
ianuarie 2018.
Neaprobarea bugetului local al Emitentului sau a legii bugetului de stat in termenele prevazute
de lege pot avea temporar un impact negativ asupra activitatii ~i situatiei financiare a
Emitentului, precum ~i asupra capacitatii Emitentului de a executa obligatiile asumate fata de
Detinatorii de Obligatiuni.
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Este posibil ca fntre nivelul veniturilor ~i cheltuielilor prevazute de Municipiul Bucure~ti prin
bugetul anual aprobat ~i nivelul efectiv al veniturilor incasate sau al cheltuielilor angajate sa
existe variafii
Intocmirea bugetului propriu al Municipiului Bucure~ti necesita realizarea unor estimari pe
baza unor ipoteze de lucru realiste, estimari care sunt caracterizate printr-un grad inalt de
incertitudine, complexitate ~i judecata profesionala, chiar daca exista un cadru normativ
detaliat cu privire la sursele ~i fundamentarea veniturilor, respectiv ale cheltuielilor care pot fi
incluse in bugetul propriu al Municipiului Bucure~ti. Insuficienta fundamentare a exercitiului
de bugetare derivata din ipoteze nerealiste sau incomplete poate face ca estimarile sa fie
nerealiste ~i sa afecteze valoarea efectiva a activelor ~i datoriilor, respectiv a veniturilor ~i
cheltuielilor pentru 0 anumita perioada. Rezultatele efective pot fi substantial diferite de
estimarile prevazute in buget, din cauze precum: incertitudini cu privire la gradul de incasare
a veniturilor, fundamentele previzionarii unor sume pentru anumite surse de venituri
comparativ cu anii precedenti ~i diferentele de ipoteze, lipsa informatiilor sau informatii
limitate, incidente in derularea contractelor de realizare a investitiilor, variatii ale conditiilor
economice, inclusiv in ceea ce prive~te preturile ~i altele. Prin urmare, bugetul Municipiului
Bucure~ti pentru anul 2018 prezentat in prezentul Prospect, precum ~i analiza comparativa
intre bugetul pentru anul 20 18 ~i executiile bugetare aferente ani lor bugetari 20 16 ~i 2017
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reprezinta 0 declaratie privind perspectivele, astfel cum este descrisa in Capito lui
"Declarafiile privind Perspectivele" din prezentul Prospect. Prin urmare, eventuale devieri
substantiale ale realizarii veniturilor in raport cu veniturile bugetate ar putea avea un impact
negativ asupra activitatii ~i situatiei financiare a Emitentului, precum ~i asupra capacitatii
Emitentului de a-~i executa obligatiile fata de Detinatorii de Obligatiuni.

Este posibil sa existe variafii intre nivelul estimat ~i eel efectiv al cheltuielilor necesare
pentru realizarea proiectelor de investifii sau pentru plata obligafiilor angajate de Municipiul
Bucure~ti

. /

, /

Nivelul costurilor ~i cheltuielilor necesare pentru sau in legatura cu (i) f'ealizarea proiectelor
de investitii, inclusiv costuri ~i cheltuieli conexe, precum plata despagubirilor pentru
exproprieri pentru cauza de utilitate publica; ~i/sau (ii) asigurarea ~i mentinerea serviciilor
publice sau a altor servicii de care beneficiaza populatia Municipiului Bucure~ti (utilitati,
transport, iluminat public, serviciul de pompieri etc.); ~i/sau (iii) suportarea de catre Emitent a
costurilor ~i/sau datoriilor regiilor autonome, institutiilor publice de interes local sau ale altor
entitati; ~i/sau (iv) alte obligatii financiare ale Emitentului, ar putea depa~i estimarile initiale,
ceea ce ar putea avea un impact negativ asupra activitatii ~i situatiei financiare a Emitentului,
precum ~i asupra capacitatii Emitentului de a-~i executa obligatiile fata de Detinatorii de
Obligatiuni.

Lipsa unei strategii integrate la nivelul Municipiului Bucure~ti sau eventualele inconsecvente
in aplicarea strategiilor aprobate poate duce la intarzierea proiectelor de investifii sau la 0
dezvoltare neunitara a Municipiului Bucure~ti
Lipsa unei strategii integrate de dezvoltare a Municipiului Bucure~ti care sa abordeze atat
to ate palierele in care se impun reorganizari, imbunatatiri, dezvoltari prin investitiile avute in
vedere, cat ~i interdependentele dintre acestea in vederea eficientizarii ~i dezvoltarii cursive de
ansamblu ar putea genera sincope sau intarzieri in realizarea unor proiecte de investitii,
precum ~i anumite deficiente in privinta utilizarii resurselor. Toto data, lipsa unei astfel de
strategii integrate poate determina 0 dezvoltare neunitara a Municipiului Bucure~ti.
Astfel, nu exista 0 certitudine cu privire la implementarea corespunzatoare ~i/sau la termen a
tuturor obiectivelor strategice aprobate, ceea ce ar putea determina intarzieri in realizarea unor
proiecte de investitii sau ar determina dezvoltarea Municipiului Bucure~ti intr-un ritm mai
lent decat cel anticipat prin strategiile in cauza.
Inexistenta unei strategii de dezvoltare integrate sau intarzierile inregistrate in implementarea
obiectivelor strategice aprobate ar putea avea un impact negativ asupra activitatii ~i situatiei
financiare a Emitentului, precum ~i asupra capacitatii Emitentului de a-~i executa obligatii1e
fata de Detinatorii de Obligatiuni.

Restructurarea serviciilor pub lice de transport, utilitafi ~i energie, entitafilor care Ie
presteaza, precum ~i modalitatii de susfinere a acestora de catre Emitent necesita
restructurari majore, a caror nerealizare ar putea genera in viitor cre~terea costurilor
aferente Emitentului in viitor
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Serviciile publice de transport, utiliHiti ~i alimentare cu energie termica ce deservesc
Municipiul Bucure~ti ar putea beneficia de restructurari ~i investitii suplimentare, pentru
modemizarea acestora ~i reducerea pierderilor ~i a cheltuielilor de exploatare. De asemenea,
RADET, RATB, pre cum ~i celelalte entitati care asigura aceste servicii publice necesita
ample restructurari, atat din perspectiva operatiunilor pe care Ie desfii~oara, cat ~i a structurii
juridice ~i contractuale pe baza carora i~i desfii~oara activitatea. In vederea eficientizarii ~i a
reducerii, inclusiv pe term en lung, a sarcinilor de plata ale Emitentului, este necesara
restructurarea modaliH'itii de sustinere de catre Municipiul Bucure~ti a acestor servicii.
De asemenea, avand in vedere nivelul ridicat al datoriilor respectivelor entitati catre diver~i
fumizori de servicii ~i dificultatea de a-~i indeplini, in viitor, obligatiile de plata catre ace~tia,
in lipsa unei restructurari eficiente, exista riscul ca impotriva respectivelor entitati sa fie
initiate proceduri de insolventa, respectiv procedurile de insolventa initiate impotriva unor'l
.I
dintre acestea (de ex. RADET) sa conduca la incetarea activitatii acestora.
.. /

Nerealizarea acestor restructurari sau insolventa entitatilor care asigura aceste servicii· p}lblice
ar putea avea un impact negativ asupra activitatii ~i situatiei financiare a Emitentului, precum
~i asupra capacitatii Emitentului de a-~i executa obligatiile fata de Detinatorii de Obligatiuni.

Unele entitiifi aflate in subordinea Municipiului Bucure$ti sunt in procedura de insolvenfa
RADET este administratorul celui mai mare sistem de termoficare din Romania (40% din
piata), fumizand energie termica pentru aproximativ 562.000 de apartamente, reprezentand
peste 8.200 de blocuri de locuinte ~i aproximativ 300 imobile, in care traiesc 1,21 milioane
10 cuitori , precum ~i pentru aproximativ 5.100 de institutii, obiective sociale ~i agenti
economici. RADET se afla integral in subordinea Municipiului Bucure~ti ~i are ca obiect de
activitate transportul, producerea, distributia ~i fumizarea de energie termica, pe baza de
licente.
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In ~edinta din data de 5 octombrie 2016, Tribunalul Bucure~ti a pronuntat 0 hotarare de
deschidere a procedurii de insolventa impotriva RADET, numind RomInsolv SPRL
administrator judiciar. Astfel, regia autonoma este supusa unui plan de reorganizare a
institutiei, ceea ce implica solutionarea problemelor existente in intregul sistem de
termoficare. Prin hotararea Consiliului General al Municipiului Bucure~ti nr. 233 din 21
septembrie 2016 s-a acordat mandat expres catre CA RADET de a lua masurile de redresare
economica ~i juridica prin procedura de insolventa a~a cum prevede Legea nr. 85/2014, in
vederea asigurarii continuitatii activitatii RADET ~i a garantarii livrarii agentului termic
pentru populatie ~i institutiile racordate la sistemul centralizat de alimentare cu energie
termica. Orice eveniment care ar duce la sistarea asigurarii serviciului de termoficare ar putea
avea un impact negativ asupra activitatii ~i situatiei financiare a Emitentului, precum ~i asupra
capacitatii Emitentului de a-~i executa obligatii1e fata de Detinatorii de Obligatiuni.

Municipiul Bucure$ti s-ar putea sa nu reu$easca sa achizifioneze Electrocentrale Bucure$ti
S.A. de la Ministerul EnergieilMinisterul Economiei $i Societatea Nafionala de Gaze
Naturale Romgaz S.A.
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Electroceptrale Bucure~ti S.A. ("ELeEN") este cel mai mare produditor de energie termica
din Rom~nia (40%) ~i din Bucure~ti (90%), avand drept obiect de activitate productia ~i
vanzarea ~t1ergiei termice, dar ~i productia ~i vanzarea energiei electrice. In prezent, ELCEN
este detinuJ: de StatuI Roman, prin Ministerul Energiei/Ministerul Economiei, in propoqie de
97,51 %. /RADET este operatorul sistemului public de alimentare cu energie termica,
asigurand 72% din necesarul de energie termica al Municipiului Bucure~ti. RADET se afia in
subordinea Municipiului Bucure~ti. Atat ELCEN cat ~i RADET se afia in procedura
insolventei din 2016. Municipiul Bucure~ti ~i-a exprimat disponibilitatea pentru a achizitiona
participatia Statului Roman in RADET, intentionand-se ca dupa achizitie RADET sa
fuzioneze prin absorbirea ELCEN. Conform Planului de Reorganizare ludiciara a RADET
emis in februarie 2018 de Romlnsolv SPRL (ce urmeaza a fi discutat in cadrul ~edintei de
judecata din 19.09.2018 in vederea aprobarii de judecatorul sindic), transferul actiunilor
ELCEN din proprietatea privata a Statului Roman in proprietatea privata a Municipiului
Bucure~ti se afia in derulare. Totodata, in cadrul Programului de guvernare 2017-2020 la
Capitolul "Economie. Politici industriale. Politici in domeniul resurselor minerale
neenergetice. Comer! $i rela!ii interna!ionale. Protec!ia consumatorului" se prevede faptul ca
ELCEN va fi transferata in patrimoniul Municipiului Bucure~ti, daca autoritatea publica va
solicita acest lucru. De asemenea, prin Hotararea Consiliului General al Municipiului
Bucure~ti ill. 255 din 30.06.2017, a fost aprobata de principiu achizitionarea la valoarea
nominala de catre Municipiul Bucure~ti a pachetului de actiuni detinut de Ministerul
Energiei/Ministerul Economiei ~i Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A. la
ELCEN. In plus, prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucure~ti ill. 26112014 a
fost aprobata transmiterea solicitarii Municipiului Bucure~ti catre Guvemul Romaniei de
emitere a unui act normativ cu privire la transferul actiunilor ELCEN, in aplicarea
Memorandumului aprobat de Guvemul Romaniei la data de 27 martie 2013 cu tema realizarea
serviciilor publice de alimentare cu energie termica prin sistem de alimentare centralizata cu
energie termica integrat (SACET) in Municipiul Bucure~ti ~i Municipiul Constanta, etapa
finalizata in urma adoptarii Ordonantei de Urgenta Guvemului ill. 6112017 pentru aprobarea
unor masuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de
actiuni detinute de catre StatuI Roman la societatile producatoare de agent termic la unitatile
administratiei pub lice locale in vederea infiintarii ~i organizarii serviciului public de
alimentare cu energie termica in sistem centralizat. Ca urmare a fuziunii RADET cu ELCEN,
pretentiile totale ale ELCEN fata de RADET la data de 9 ianuarie 2018 de 4,85 miliarde lei
(din care suma acceptata de administratorul judiciar este de 3,7 miliarde lei plus suma de
47,95 milioane lei acceptata sub conditie) urmeaza a fi stinse.
Pe de alta parte, in functie de termenii achizitiei care vor fi agreati de catre Municipiul
Bucure~ti cu Ministerul Energiei pentru achizitionarea ELCEN, nu este exc1us ca Municipiul
Bucure~ti sa preia anumite datorii ale ELCEN fata de creditori, care vor greva bugetul
Municipiului Bucure~ti. In plus, Emitentul subventioneaza in continuare pretul gigacaloriei
pentru energia termica livrata in Bucure~ti (i.e. diferenta dintre pretul de producere, transport,
distributie ~i fumizare a energiei termice livrate populatiei ~i preturile locale de facturare).
Toti ace~ti factori ar putea avea un impact negativ asupra activitatii ~i situatiei financiare a
Emitentului, precum ~i asupra capacitatii Emitentului de a-~i executa obligatiile fata de
Detinatorii de Obligatiuni.
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Emitentul executa obligafiile de plata ale RADET $i RATB care decurg din contractele de
fmprumut sau de garantare aferente acestor fmprumuturi contractate de respectivele entitafi
RADET ~i RATB au contractat imprumuturi avand, la data de 31 Decembrie 2017, 0 valoare
agregata, in moneda contractelor, a totalului serviciului datorie estimat pana la scadenta de
12.764.322,28 EUR, care sunt inscrise in registrul de evidenta a garantiilor locale acordate de
Municipiul Bucure~ti.
De~i

sunt inscrise in registrul de evidenta a garantiilor locale acordate de Emitent, conform
acordurilor de imprumut contractate de RADET ~i RATB, serviciul datoriei aferent acestor
imprumuturi (principal, dobanzi ~i comisioane) se asigura de catre RADET ~i respectiv d~
RA TB din alocatii bugetare prevazute anual cu aceasta destinatie in bugetul propriu .al
~uniCiPiU1Ui Bucure~ti.
. /
In cazulin care entitatile care beneficiaza de garantii din partea Municipiului Bucure~ti nu i~i
vor mai respecta obligatiile de plata catre creditori, Emitentul, in calitate de garant, va fi
obligat sa execute obligatiile acestora, ceea ce ar putea avea un impact negativ asupra
activitatii ~i situatiei financiare a Emitentului, precum ~i asupra capacitatii Emitentului de a-~i
executa obligatiile fata de Detinatorii de Obligatiuni.

infiinfarea de catre Municipiul Bucure$ti a celor 22 de societafi pentru prestarea diferitelor
servicii de in teres public constituie obiectul un or contestafii
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In anul 2017, Municipiul Bucure~ti a infiintat un numar de 22 de societati pe actiuni, al caror
obiect de activitate vizeaza prestarea diferite10r servicii de interes public ~i al caror capital
social initial a fost de 120.000 RON per societate. Municipiul Bucure~ti detine 99,9% din
capitalul social ~i drepturile de vot in respectivele societati. Potrivit legislatiei administratiei
publice locale, consiliile locale ~i consiliile judetene pot hotari asupra participarii cu capital
sau cu bunuri, in numele ~i in interesul colectivitatilor locale pe care Ie reprezinta, la
infiintarea, functionarea ~i dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice ~i de
utilitate publica de interes local sau judetean, in conditiile legii. Unul dintre partidele politice
din Romania, 0 serie de persoane fizice, precum ~i ofertanti in cadrul unor proceduri de
achizitie publica privind serviciile care urmeaza a fi prestate de aceste societati (e.g. Coral
Impex SRL - servicii de salubrizare-dezinsectie, deratizare ~i efectuarea de tratamente
fitosanitare) au formulat actiuni in suspendarea executarii hotararilor Consiliului General al
Municipiului Bucure~ti pentru infiintarea celor 22 societati, care au fost respinse ca
neintemeiate prin hotarare definitiva de instantele judecatore~ti competente, cat ~i actiuni in
anularea actelor administrative prin care au fost infiintate cele 22 societati sau unele dintre
acestea, actiuni care a fost respinse ca neintemeiate in prima instanta de Tribunalul Bucure~ti
~i care se afla pe rolul Cuqii de Apel Bucure~ti, care va judeca recursul impotriva hotararilor
pronuntate de Tribunalul Bucure~ti. De asemenea, Sindicatul Liber Semnale Rutiere
Administratia Strazilor, a carui activitate urmeaza a fi preluata de unele dintre societatile nou
infiintate, a formulat cereri de anulare a actelor administrative privind aprobarea infiintarii
societatii pe actiuni Compania Municipala Strazi, Poduri ~i Pasaje Bucure~ti S.A. ~i societatii
pe actiuni Compania Municipala Parking Bucure~ti S.A., care se afla in curs de judecata in
prima instanta.
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De~i

pana la data Prospectului, Emitentul a obtinut solutii favorabile In fata instantelor
impotriva contestatiilor respective, in functie de stadiul procesual in care acestea
se afla, nu este exc1us ca prin contestarea infiintarii ~i functionarii operatorilor economici
constituiti de catre Municipiul Bucure~ti pentru prestarea diverselor servicii de interes public
sa se produca blocaje sau intarzieri ale serviciului public prestat sau in derulClFea investitiilor
avute in vedere de Municipiul Bucure~ti, ceea ce ar putea avea un impact negativ asupra
activitatii ~i situatiei financiare a Emitentului, precum ~i asupra capacitatii Emitentului de a-~i
executa obligatiile fata de Detinatorii de Obligatiuni.
:)

judecatore~ti

Este posibil sa existe anumite deficienfe cu privire la respectarea de catre Municipiul
Bucure~ti a regulilor de guvernanfa corporativa la numirea membrilor in organele de
conducere ale entitafilor ajlate sub autoritatea sa sau fn care define participafii de control

Emitentul detine participatii intr-un numar de societati ~i are sub autoritatea sa un numar de
alte entitati juridice, precum regii autonome de interes local, astfel cum sunt prezentate in
prezentul Prospect. Se1ectia/numirea membrilor organelor de conducere in respectivele
entitati trebuie realizata cu respectarea normelor juridice incidente, inc1usiv dar rara a se
limita la Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 109/2011 privind guvemanta corporativa a
intreprinderilor publice ("OUG 109/2011") ~i Legea nr. 3111990 privind societatile,
republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare.

[I
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Prin hotararea Consiliului General al Municipiului Bucure~ti din 8 iunie 2017 au fost numiti
administratorii provizorii in consiliul de administratie al RATB, pana la finalizarea procedurii
de se1ectie a administratorilor prevazute in OUG 109/2011.

o

eventual a selectare ~i numire a unor persoane rara respectarea stricta a procedurii de
se1ectie instituita de legislatia aplicabila, ar putea afecta negativ activitatea respectivelor
societati ~i/sau entitati ~i implicit, serviciile publice prestate de acestea In beneficiul
Emitentului ~i/sau veniturile Emitentului din dividendele platite de acestea, ceea ce ar putea
avea un impact negativ asupra activitatii ~i situatiei financiare a Emitentului, precum ~i asupra
capacitatii Emitentului de a-~i executa obligatiile fata de Detinatorii de Obligatiuni.
Alocarea de credite bugetare suficiente pentru plata serviciului datoriei sau a altor obligafii
de plata in legatura cu Obligafiunile ar putea sa nu fie suficienta

Conform principii lor de drept bugetar, orice cheltuiala din fonduri publice nu poate fi angajata
decat dupa ce s-au rezervat prin buget fondurile necesare. In cazul actiunilor/programelor
multianuale, se inscriu in buget, distinct, credite de angajament (reprezentand limita maxima a
cheltuielilor ce pot fi angajate de Emitent ~i care pot genera plati ~i in exercitii viitoare) ~i
credite bugetare (reprezentand limita maxima pana la care se pot ordonanta ~i efectua plati in
cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate, in anul respectiv ~i/sau in exercitii
anterioare pentru actiuni multianuale).
Avand in vedere ca indeplinirea obligatiilor de plata asumate prin Prospect implica 0
planificare bugetara multianuala, plata aferenta angajamentelor asumate de Emitent fata de
Detinatorii de Obligatiuni depinde de bugetarea creditelor de angajament corespunzatoare ~i
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de alocarea de credite bugetare, prin bugetele anuale, in limita angajamentelor contractuale
asumate ~i a creditelor de angajament bugetate.
Nealocarea unor credite bugelare suficiente pentru plata serviciului datoriei sau a altor
obligatii de plata ale Emitentului in legatura cu Obligatiunile (e.g. costuri de mentinere la
tranzactionare sau costuri majorate ca urmare a unei modificari a legislatiei fiscale) sau in caz
de declarare anticipata a scadentei obligatiilor de plata fata de Detinatorii de Obligatiuni ar
putea avea un impact negativ asupra activitatii ~i situatiei financiare a Emitentului, precum ~i
asupra capacitatii Emitentului de a-~i executa obligatiile fata de Detinatorii de Obligatiuni.
Executarea obligafiilor de plata fmpotriva Emitentului, fn calitate de institufie publica, este I
supusa unui regim legal special aplicabil executiirii obligafiilor fmpotriva institufiilor publice"

Potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata
ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, obligatiile de plata ale Emitentului pot
fi executate numai in limita sumelor inc1use in buget cu destinatia respectiva ~i cu exc1uderea
sumelor aprobate prin buget pentru acoperirea cheltuielilor de organizare ~i functionare care
nu pot fi executate. Ordonatorii principali de credite bugetare (i.e. Primarul General) au
obligatia sa dispuna toate masurile necesare, pentru a asigura in buget creditele bugetare
necesare pentru efectuarea platii sumelor stabilite prin titluri executorii. In cazul lipsei de
fonduri a Emitentului, legea prevede un termen legal de gratie de 6 luni de la data primirii
somatiei in care Emitentul trebuie sa faca toate demersurile necesare pentru a-~i indeplini
obligatia de plata. Mai mult, pentru motive temeinice, instantele judecatore~ti pot acorda la
cererea Emitentului un termen de gratie ~i/sau aproba e~alonarea obligatiei respective, iar
pana la solutionarea definitiva a cererii, instanta poate dispune la cererea institutiei publice
debitoare suspendarea inceperii sau continuarii executarii silite.
Avand in vedere cele de mai sus, in cazul executarii silite a obligatiilor asumate de Emitent
prin Obligatiuni, Detinatorii de Obligatiuni pot intampina dificultati ~i intarzieri semnificative
in realizarea creantelor acestora daca Emitentul nu are suficiente fonduri alocate in buget
pentru a i~i executa obligatii1e asumate prin Obligatiuni, ceea ce ar putea avea un impact
negativ asupra capacitatii Emitentului de a-~i executa obligatiile fata de Detinatorii de
Obligatiuni.
Emitentul este supus riscului de contraparte
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Nerespectarea obligatiilor asumate de terti fata de Emitent, inc1usiv pentru derularea
proiectelor de investitii avute in vedere de catre Emitent, sau riscul ca impotriva acestora sa
fie initiate procedurile de insolventa, pot afecta realizarea proiectelor de investitii derulate de
Emitent sau activitatea ~i situatia financiara a Emitentului ~i implicit, capacitatea acestuia de
a-~i executa obligatiile asumate fata de Detinatorii de Obligatiuni.
De asemenea, nerespectarea obligatiilor asumate de catre Emitent fata de terti, inclusiv
inregistrarea unor intarzieri la plata, din diverse motive, sau nerespectarea oricaror altor
obligatii impuse de lege in sarcina Emitentului, poate antrena raspunderea Emitentului pentru
prejudicii, penalitati sau dobanzi penalizatoare sau dupa caz, plata unor amenzi sau altor
obligatii/sanctiuni (inc1usiv restrictii de ordin bugetar privind contractarea de angajamente sau
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angajarea de cheItuieli de ditre Emitent), ori poate duce la executarea silita a activelor
Emitentului, ceea ce ar putea avea un impact negativ asupra activitatii ~i s ituatiei financiare a
Emitentului, precum ~i asupra capacitatii Emitentului de a-~i executa obligatiile fata de
Detinatorii de Obligatiuni.
:i
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Emitentul are 0 capacitate limitata de a contracta credite sau alte finanrari rambursabile a
caror sursa de finanfare este asigurata exclusiv de fondurile proprii

Municipiul Bucure~ti are 0 capacitate limitata de a contracta credite sau alte finantari
rambursabile, legea interzicand accesul unitatilor administrativ-teritoriale la contractarea de
imprumuturi sau acorduri de garantare pentru imprumuturi, daca totalul datoriilor anuale
reprezentand ratele scadente la imprumuturile contractate ~i/sau garantate, dobanzile ~i
comisioanele aferente acestora, inclusiv ale imprumutului care urmeaza sa fie contractat ~i/sau
garantat in anul respectiv, depa~esc limita de 30% din media aritmetica a veniturilor proprii,
diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, pe ultimii 3 ani anteriori anului in care
se solicita autorizarea finantarii rambursabile care urmeaza sa fie contractata ~i/sau garantata.
In cazul imprumuturilor pentru refinantarea datoriei pub lice locale, precum emisiunea de
Obligatiuni, totalul datoriilor anuale, reprezentand rate scadente de capital, dobanzi ~i
comisioane aferente i'mprumuturilor refinantate, nu se ia in considerare la determinarea
incadrarii ill limita prevazuta mai sus. Totalul datoriilor anuale, reprezentand rate scadente de
capital, dobanzi ~i comisioane aferente imprumuturilor contractate ~i/sau garantate de unitatile
administrativ-teritoriale pentru asigurarea prefinantarii ~i/sau cofinantarii proiectelor care
beneficiaza de fonduri exteme nerambursabile de preaderare ~i postaderare de la Uniunea
Europeana, nu se ia in considerare la determinarea illcadrarii ill limita de contractare de
credite ~i alte finantari rambursabile.
Verificarea incadrarii in limita de 30% se realizeaza de catre Comisia de autorizare a
imprumuturilor locale anterior aprobarii contractarii, pe baza unor estimari multianuale ale
veniturilor Emitentului pe toata durata serviciului datoriei, conform reglementarilor in
vigoare, estimari care pot sa nu corespunda cu veniturile efectiv realizate sau cu nivelul
cheltuielilor inregistrate in exercitiile bugetare respective.
De asemenea, unitatile administrativ-teritoriale care au inregistrat plati restante la data de 31
decembrie a anului anterior, neachitate parra la data solicitarii avizului Comisiei de autorizare
a imprumuturilor locale, sau care au inregistrat deficit al sectiunii de functionare la sfar~itul
anului anterior solicitarii nu au dreptulla contractarea sau garantarea de imprumuturi.
Prin urmare, impunerea unei limite maxime a gradului de indatorare a Emitentului ar putea
limita capacitatea Emitentului de a dezvolta anumite proiecte de investitii importante ceea ce
ar putea avea un impact negativ asupra activitatii ~i situatiei financiare a Emitentului, precum
~i asupra capacitatii acestuia de a-~i executa obligatiile asumate fata de Detinatorii de
Obligatiuni.
Emitentul este angrenat fntr-un numar mare de litigii

Emitentul este implicat in peste 10.000 litigii aflate pe rolul instantelor de judecata in diverse
stadii procesuale sau care au fost recent finalizate, avand diverse obiecte. Majoritatea acestora
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o reprezinta litigii avand obiect plata unor sume de bani cu titlu de pret sau despagubiri in
legatura cu executarea sau neexecutarea unor contracte, lipsa de folosinta asupra unor
proprietati imobiliare ~i anularea unor contracte sau acte administrative, precum ~i privind
cereri de revendicare imobiliara in natura. Emitentul a fost parte, in calitate de reclamant sau
de parat, in ultimele 12 luni anterioare datei acestui Prospect intr-un numar de '21 proceduri
judiciare sau arbitrale importante care au ca obiect, exprimat prin capetele de cerere principale \
sau accesorii, plata unei sume de bani de peste 5 milioane lei. Litigiile aflate sub acest prag nu
sunt prezentate in acest Prospect.
in afara de aceste litigii, exista ~i alte litigii care au ca obiect pretentii patrimoniale sal!
obligatii de a da, de a face, sau de a nu face, cu privire la care nu au fost stabilite la nivel
procesual sume de bani care sa corespunda obiectului acestor cereri (nu au fost cuantificate
nici de catre reclamant ~i nici printr-o eventual a expertiza judiciara), 0 parte dintre acestea
putand, teoretic, sa depa~easca suma de 5 milioane de lei. Emitentul nu dispune de proceduri
~i evidente interne exhaustive sau organizate corespunzator care sa ii permita sa ofere 0
situatie detaliata ~i exhaustiva a tuturor litigiilor, pretentiilor ~i tipurilor de raspundere,
curente sau potentiale, in care este implicat Emitentul sau care ar putea afecta activitatea,
situatia financiara sau capacitatea Emitentului de a-~i executa obligatiile fata de Detinatorii de
Obligatiuni.
Cel mai notabil dintre litigiile in care . este implicat Emitentul este litigiul dintre sotii
Constanda ~i Municipiul Bucure~ti, privind rezolutiunea contractului de schimb de terenuri
incheiat intre sotii Constanda ~i Municipiul Bucure~ti. La data Prospectului, litigiul este in
curs de judecata, dosarul urmand a fi trimis Curtii de Ape1 Bucure~ti pentm rejudecarea
apelului. In cazul unei solutii nefavorabile in acest dosar, Municipiul Bucure~ti ar putea fi
obligat, printre altele, la plata sumelor de: (i) 109.216.400 EUR, reprezentand contravaloarea
terenului din zona Parcului Bordei pe care sotii Constanda I-au oferit spre schimb; (ii)
6.417.669 EUR, reprezentand sulta platita de sotii Constanda in temeiul contractului de
schimb; (iii) 29.757.210 EUR, reprezentand despagubiri conform contractului de schimb (din
care 17.757.210 EUR reprezentand despagubiri stabilite prin decizia Curtii de Ape1 B ucure~ti
nr. 1146/2007 din dosaml 48908/3/2005 ~i 12.000.000 EUR reprezentand despagubiri
calculate de patti la momentul incheierii contractului de schimb); ~i (iv) dobanzile legale
platibile la sumele indicate mai sus, de la data de 15.03.2008 pana la plata efectiva a acestor
sume.
Deopotriva, exista posibilitatea ca Emitentul sa nu reu~easca sa recupereze in litigiile initiate
sau pe care intentioneaza sa Ie initieze sumele pe care le-a inregistrat contabil drept creante de
recuperat de la terti debitori. Nerecuperarea acestor creante sau pronuntarea unor hotarari prin
care instantele obliga tertii debitori la plata unor sume care sunt substantial mai mici fata de
creante1e pe care Emitentulle-a prevazut ~i inregistrat in contabilitatea proprie ar putea afecta
.
bugetul Emitentului ~i executia bugetara.
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Pronuntarea unor hotarari judecatore~ti prin care Emitentul este obligat la plata unor sume de
bani substantiale sau sa indeplineasca anumite obligatii de a da sau a face cu impact asupra
activelor sau pasivelor, respectiv asupra veniturilor ~i cheltuie1ilor Emitentului, precum ~i
nerecuperarea de catre Emitent a sumelor previzionate drept creante de la terti debitori ar
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putea avea un impact negativ asupra activitatii ~i situatiei financiare a Emitentului, pre cum
asupra capacitatii Emitentului de a-~i executa obligatiile fata de Detinatorii de Obligatiuni.
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Emitentul poate ji expus riscului reputafional

Anumite divergente de opinii din cadrul consiliului general al Municipiului Bucure~ti , pre cum
~i eventualele contestari ale masurilor intreprinse de Municipiul Bucure~ti pot induce
intarzieri in realizarea unor proiecte.
Articolele negative despre activitatea Emitentului ar putea avea un impact negativ asupra
activitatii ~i situatiei financiare a Emitentului, precum ~i asupra capacitatii Emitentului de a-~i
executa obligatiile fata de Detinatorii de Obligatiuni.
impotriva Emitentului ar putea fi deschisii procedura insolvenfei sau ar putea ji declaratii
starea de crizii jinanciarii a Emitentului

In cazul in care Emitentul ar intampina dificultati financiare semnificative de natura a
conduce la neachitarea obligatiilor de plata ce reprezinta un anumit procent din bugetul
, general al Emitentului pe 0 anumita perioada de timp, ar putea fi declarata stare a de criza
financiara sau deschisa procedura de insolventa impotriva Emitentului, dupa caz. Planul de
redresare financiara adoptat in cadrul acestor proceduri cuprinde 0 planificare economicafinanciara ~i bugetara a perioadei supuse redresarii, planificare care poate include anumite
masuri de restabilire a viabilitatii financiare a Emitentului care ar putea avea un impact
negativ asupra drepturilor Detinatorilor de Obligatiuni. Planul de redresare din cadrul
procedurii insolventei ar putea stabili defavorizarea anumitor creante, prelungirea datei
scadentelor ~i modificarea ratei dobanzii, a penalitatilor sau a oricaror altor prevederi
contractuale. In plus, exista 0 practica linlitata a instantelor din Romania in materie de
insolventa sau criza financiara a unei municipalitati, ceea ce este de natura sa creasca gradul
de incertitudine cu privire la rezultatele unei astfel de proceduri.
Astfel, 0 eventuala declarare starii de criza financiara sau deschiderea procedurii de insolventa
ar putea avea un impact negativ asupra activitatii ~i situatiei financiare a Emitentului ~i asupra
capacitatii Emitentului de a-~i executa obligatiile fata de Detinatorii de Obligatiuni.
Conturile Emitentului ar putea ji poprite

Masura popririi conturilor este 0 procedura de executare general aplicabila, inclusiv in cazul
Emitentului. Astfel, ~i Emitentul se poate afla in situatia in care conturile sale pot fi blocate
prin instituirea masurii popririi, in cazul in care un creditor al Emitentului cere aplicarea
masurii in vederea recuperarii creantei sale in baza unui titlu executoriu (de exemplu, 0
hotarare judecatoreasca definitiva). Poprirea conturilor Emitentului atrage indisponibilizarea
sumelor din conturile poprite ~i poate atrage implicit imposibilitatea acestuia de a mai face
plati sau de a-~i executa obligatiile de plata, fapt care ar putea avea un impact negativ asupra
activitatii ~i situatiei financiare a Emitentului, precum ~i asupra capacitatii Emitentului de a-~i
executa obligatiile fata de Detinatorii de Obligatiuni.
Emitentul poate ji expus riscului valutar
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Moneda operationaUi a Emitentului este Leul. Insa unele dintre obligatiile de plata ale
Emitentului sunt exprimate in alte valute. In ultimii ani, volatilitatea cursurilor de schimb
EUR/RON ~i USD/RON a fost relativ scazuta. eu toate acestea, nu exista nicio garantie ca
aceasta tendinta va continua.
In plus, Emitentul nu utilizeaza instrumente de management a riscului valutar avand 0 serie de
limitari legale in aceasta materie.
Orice eventuale fluctuatii semnificative adverse ale cursurilor de schimb valutar pentru
monedele care sunt rele~ante pentru activitatea Emitentului ar putea avea un impact negati(
asupra activitatii ~i situatiei financiare a Emitentului, precum ~i asupra capacitatii Emitentului
de a-~i executa obligatiile fata de Detinatorii de Obligatiuni.

Agenfiile de rating ar putea suspenda, retrograda sau retrage ratingul Emitentului
Ratingul de credit al Emitentului este important pentru conditiile de finantare/refinantare ale
Emitentului. 0 agentie de rating poate suspenda sau retrage ratingul acordat Emitentului daca
acesta ar inceta contractul cu respectiva agentie de rating sau daca nu ar fumiza informatiile
financiare necesare agentiei; toto data ratingul poate fi afectat negativ de perceptia agentiei de
rating asupra Emitentului, asupra Romaniei in general sau asupra altor autoritati ale
administratiei publice din Romania. 0 eventuala suspendare, retragere sau retrogradare a
ratingului Romaniei sau al Emitentului este de natura sa submineze increderea investitorilor ~i
sa genereze un cost crescut al finantarii, precum ~i 0 limitare a accesului la finantare,
circumstante care ar putea avea un impact negativ asupra activitatii ~i situatiei financiare a
Emitentului, precum ~i asupra capacitatii Emitentului de a-~i executa obligatiile fata de
Detinatorii de Obligatiuni.

Producerea unor catastrofe naturale sau a unor avarii ale infrastructurii in Municipiul
Bucure~ti ar putea impacta capacitatea Emitentului de a-~i executa obligafiile
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Producerea unor catastrofe naturale, precum fenomene meteorologice extreme (inundatii,
furtuni, seceta, inghet, etc.), dar ~i fenomene geologice distructive (cutremure, alunecari de
teren etc.) sau avarii ale infrastructurii Municipiului Bucure~ti (inclusiv in reteaua de
distributie a apei, energiei termice etc.) pot avea importante consecinte economice ~i sociale,
cu impact negativ major asupra populatiei Municipiului Bucure~ti, precum ~i asupra bunurilor
aflate in patrimoniul Emitentului, ceea ce ar putea avea un impact negativ asupra activitatii ~i
situatiei financiare a Emitentului, precum ~i asupra capacitatii Emitentului de a-~i executa
obligatiile fata de Detinatorii de Obligatiuni.

Obligafiile asumate de Emitent nu sunt obligafii ale Statului Roman
Datoria publica locala rezultata din emisiunile de titluri de valoare sau acordurile de imprumut
incheiate de unitatile administrativ-teritoriale se suporta exclusiv de la bugetele locale
respective sau din sumele obtinute din contractarea de imprumuturi pentru refinantarea
acestora. Serviciul datoriei publice locale nu reprezinta obligatii sau raspunderi ale
Guvemului ~i nu reprezinta datorie publica guvemamentala. Prin urmare, in cazul in care
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Emitentul nu i~i executa obligatiile de plata fata de Detinatorii de Obligatiuni, Detinatorii de
Obligatiuni nu au la indemana niciun mijloc de a se indrepta impotriva Statului Roman.

Emitentul ar putea intampina dificultiifi in a se conforma pe deplin cu miisurile $i cerinfele
legale privind utilizarea fondurilor publice, precum $i in a remedia integral neregulile
constatate de anumite institufii publice de control

)

Emitentului ii este aplicabil un cadru legal foarte amplu ~i strict in ceea ce prive~te utilizarea
fondurilor publice ~i administrarea bunurilor din domeniului public ~i privat al Municipiului
Bucure~ti. In vederea monitorizarii respectarii acestui cadru de reglementare, Curtea de
Conturi intreprinde misiuni de audit financiar, audit al performantei ~i actiuni de control atat
in vederea auditarii situatii1.or financiare anuale ale Municipiului Bucure~ti, cat ~i pentru
verificarea modului de utilizare a fondurilor publice ~i gestionarea patrimoniului Emitentului.
In principal, Curtea de Conturi urmare~te modul de realizare a veniturilor, angajarea,
lichidarea, ordonantarea ~i efectuarea de plati din bugete, organizarea ~i tinerea la zi a
contabilitatii ~i a evidentei patrimoniului, sistemele de derulare a programelor de achizitii
publice ~i a programelor de investitii pub lice.
De-a lungul timpului, Curtea de Conturi a constatat 0 serie de deficiente in administrarea
resurselor financiare locale, abateri de la exactitatea ~i realitatea datelor raportate in situatiile
financiare, abateri susceptibile sa genereze prejudicii, nestabilirea sau neevidentierea in mod
corespunzator, pre cum ~i neurmarirea incasarii unor venituri cuvenite bugetului local. De
asemenea, Curtea de Conturi a constatat faptul ca s-au derulat anumite asocieri
neeconomicoase ~i ineficiente ~i ca exista situatii in care nu s-a respectat pe deplin obligatia
de raportare a achizitiilor directe realizate. Raportul Curtii de Conturi indica faptul ca, de~i
Municipiul Bucure~ti are implementat partial controlul intern managerial, acesta nu
functioneaza eficient in toate cazurile, neindeplinindu-~i in totalitate obiectivele de prevenire
sau descoperire a erorilor, de conformitate a operatiunilor efectuate de Municipiul Bucure~ti
cu reglementarile legale.
In plus, Curtea de Conturi a precizat ca "datorita efectelor denaturarilor semnalate ~i
prezentate in raport, situatii1e financiare in ansamblul lor nu prezinta fidel performanta
financiara a Municipiului Bucure~ti la data de 31.12.20 16 ~i a celorlalte informatii referitoare
la activitatea desIa~urata in perioada auditata". Pentru mai multe detalii cu privire la
concluziile Curtii de Conturi ~i la masurile adoptate pentru indreptarea neregulilor, a se vedea
explicatiile din Capitolul "Date Financiare" din prezentul Prospect.

o eventuala nerespectare a recomandarilor Curtii de Conturi sau 0 amplificare a neregulilor ~i
a neconformarilor cu legislatia aplicabiia ar putea determina incapacitatea Emitentului de a
recupera in totalitate sau partial creante sau de a corecta anumite cheltuieli necorespunzatoare,
fapt ce ar duce la scaderea abilitatii Emitentului de a-~i diminua costul resurselor sau de a-~i
spori rezultatele financiare ~i , implicit, ar putea avea un impact negativ asupra activitatii ~i
situatiei financiare a Emitentului, precum ~i asupra capacitatii Emitentului de a-~i executa
obligatiile fata de Detinatorii de Obligatiuni.
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Riscuri referitoare la Romania
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investitiile in piete in curs de dezvoltare cum este $i Romania genereaza anumite riscuri care
potfi mai mari decdt riscurile inerente investitiilor in piete mai dezvoltate
Romania a aderat la Uniunea Europeana in 2007, insa este inca 0 piala emergenta, generand
riscuri mai mari pentru investitori decat investitiile in economii dezvoltate. Potrivit Bancii
Nalionale a Romaniei ("BNR"), un rise sistemic important la adresa stabilitalii financiare' in
Romania, similar celui la nivelul UE, este eel de ajustare · abrupta a primei de rise aferente
economiilor emergente. Alte riscuri identificate de BNR in Raportul din decembrie 2017
privind stabilitatea financiara includ: tensionarea echilibrelor macroeconomice interne prin
derapaje ~i incertitudini in politica fiscal-bugetara ~i cre~terea indatorarii populatiei, riscurile
fiind amplificate de corelatia acestor factori. Astfel, riscul deteriorarii rapide a increderii
investitorilor in economiile emergente se situeaza la un nivel ridicat, in contextul in care
incertitudinile privind consolidarea ratei de cre~tere a economiei globale ~i a comertului
international raman semnificative, pe fondul riscurilor din politicile economice ~i monetare,
acumularii unor dezechilibre structurale la nivelul economiilor emergente ~i intensificarii
tensiunilor geopolitice. 0 ajustare abrupta a primei de risc aferenta tarilor emergente poate
avea efecte negative importante asupra mediului intern, ceea ce ar putea avea un impact
negativ asupra activitalii ~i situatiei financiare a Emitentului, pre cum ~i asupra capacitatii
Emitentului de a-~i executa obligatiile fata de Detinatorii de Obligatiuni.

Contextul geopolitic international ar putea genera riscuri $i pentru Romania
Situatia internationala ~i escaladarea de conflicte la nivel global
evolutia economica a Romaniei.

~i

regional pot influenta

In SUA, politicile monetare stricte implementate de Consiliul Rezervei Federale din SUA
incepand din decembrie 2015 au determinat cre~terea gradului de incertitudine privind
revenirea economica globala.
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Cre~terea economica in Europa a fost redusa in ultimii ani ~i multe economii europene
continua sa se confrunte cu provocari structurale, inclusiv cu un nivel ridicat al ~omajului ~i al
datoriilor structurale. In plus, propagarea ~i tipul efectelor Brexit catre tarile din regiune,
inclusiv Romania, vor depinde de intelegerea la care vor ajunge Marea Britanie ~i Uniunea
Europeana in domenii esentiale precum regulile de acces al cetatenilor din larile Uniunii
Europene in Marea Britanie, comertul cu bunuri ~i servicii intre Marea Britanie ~i Uniunea
Europeana ~i securitate, in perioada de tranzitie ~i, ulterior, expirarii acestei perioade. Brexit
ar putea avea un efect negativ asupra pietelor economice europene sau mondiale ~i ar putea
contribui la instabilitatea din pielele financiare ~i de schimb din lume. Europa este, totodata,
afectata de criza din ce in ce mai mare a imigranti1or, absorbita inegal de tarile care fac parte
din aceasta, mentinerea unor niveluri ridicate de alerta datorita actelor teroriste, dar ~i de
problemele persistente din sectorul bancar in anumite tari din Zona euro, care cresc gradul de
incertitudine privind 0 cre~tere viitoare.

Economia din China se confrunta cu propriile incertitudini semnificative, inclusiv un grad
ridicat de indatorare (in special al companiilor din afara sectorului financiar) alimentat de un
sistem financiar din ce in ce mai opac. Alte tensiuni geopolitice, in special ce1e din Orientul
Mijlociu, Coreea de Nord ~i Africa adauga ~i mai multa incertitudine perspectivelor de
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cre~tere globale, pre cum recursul recent la politicile comerciale protectioniste care ar putea
restrictiona comertul international.

Nu exista nicio garantie ca disfunctionalitatile din pietele globale nu se vor raspandi ~i afecta
economia din Romania, ceea ce ar putea avea un impact negativ asupra activitatii ~i situatiei
financiare a Emitentului, precum ~i asupra capacitatii Emite'ntului de a-~i executa obligatiile
fata de Detinatorii de Obligatiuni.
Dificultiifile legate de post-integrarea in Uniunea Europeanii ar putea avea un impact negativ
asupra investifiilor in Romania
Romania a aderat la DE in ianuarie 2007, sub conditia indeplinirii un or obiective post-aderare
mandatate de Comisia Europeana prin instituirea Mecanismului de Cooperare ~i Verificare
("MeV"), menit a ajuta Romania sa abordeze problemele ce tin de reforma judiciara ~i lupta
impotriva coruptiei. MCV va inceta atunci cand vor fi indeplinite in mod satis!acator toate
obiectivele referitoare la Romania.

[I

Pe 15 noiembrie 201 7, Comisia Europeana a publicat cel mai recent raport despre progresul
Romaniei in cadrul MCV, marcand cel de-al zecelea an de cand Romania a fost supusa MCV.
Raportul arata, printre altele ca, in ultimul an, au existat 0 serie de cazuri care au dat na~tere
unor preocupari cu privire la transparenta ~i predictibilitatea procesului legislativ, indiferent
daca acesta este initiat de Ouvem sau de Parlament. Parlamentul a adoptat mai multe masuri
~i modificari cu privire la care nu s-au organizat consultari sau dezbateri publice sau
oportunitatea de a contribui la acestea a fost redusa. Au fost introduse alte propuneri
problematice ~i necoordonate, ~i, de~i multe nu inregistreaza niciodata progrese in cadrul
procesului parlamentar, faptul ca acestea raman pe agenda discutiilor parlamentare introduce
un grad important de incertitudine: printre exemplele in acest sens se numara Legea privind
gratierea sau cea privind raspunderea magistratilor.
Daca Romania nu se conformeaza in mod corespunzator recomandarilor !acute de catre
Comisia Europeana cu privire la actiunile ce trebuie intreprinse de catre StatuI Roman, DE are
dreptul de a aplica sanctiuni impotriva Romaniei, inclusiv suspendarea obligatiei statelor
membre DE de a recunoa~te ~i a aplica, in baza conditiilor cuprinse in legislatia DE, hotararile
judecatore~ti ale instantelor din Romania. Aplicarea oricaror sanctiuni mentionate mai sus
poate avea efecte negative asupra increderii investitorilor in Romania, ceea ce ar putea avea
un impact negativ asupra activitatii ~i situatiei financiare a Emitentului, precum ~i asupra
capacitatii Emitentului de a-~i executa obligatiile fata de Detinatorii de Obligatiuni.
Incertitudinile politice ~i modificiirile frecvente ale legislafiei ar putea afecta increderea
investitorilor in Romania
Situatia politica din Romania i~i continua tendinta volatila din ultimii ani. In iunie 2017,
cabinetul condus de Sorin Orindeanu a fost demis prin adoptarea unei motiuni de cenzura
depusa de partidul de guvemamant (PSD - Social Democrati), fiind succedat de cabinetul
condus de Mihai Tudose care a demisionat din aceasta functie in ianuarie 2018, ca urmare a
retragerii increderii partidului de guvernamant. Cabinetul curent a fost investit in ianuarie
2018, avand Prim Ministru pe Viorica Dancila.
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Schimbarile dese inregistrate pe scena politica, inclusiv la nivel guvemamental, pot genera
dificultati in implementarea structurata ~i efectiva a reformelor structurale. De~i Romania a
pus bazele unor institutii ~i ale unui cadru de reglementare similare celor din alte democratii
parlamentare, aceste institutii nu functioneaza intotdeauna la fel de eficient ca in alte state mai
dezvoltate. Procesul de restructurare ~i de privatizare a companiilor detinute de stat s-a
desIa~urat intr-un ritm relativ lent. Evolutiile economice ~i ritmul general de dezvoltare,
economica depind de factori economici ~i politici care se afla dincolo de controlul
Emitentului.
Fluctuatiile economice ~i inconsistenta in implementarea unor politici guvemamentale, /
respectiv incertitudinile politice ~i economice ar putea avea un impact negativ asupra
activitatii ~i situatiei financiare a Emitentului, precum ~i asupra capacitatii Emitentului de a-~i
executa obligatiile fata de Detinatorii de Obligatiuni.
Instabilitatea legislativa ~i dejicien{ele in aplicarea normelor juridice, precum ~i in sectorul
administra{iei publice pot afecta negativ valoarea investi{iilor realizate in Romania

In principiu, legislatia Romaniei este armonizata cu legislatia Uniunii Europene reflectand
recomandarile impuse ~i transpunand liniile directoare ~i principiile acquis-ului comunitar.
Totu~i, instabilitatea legislativa caracterizata prin modificarea frecventa ~i, in multe cazuri,
prin procedura de urgenta, a legislatiei adoptate poate afecta increderea investitorilor, ceea ce
restrictioneaza investitiile acestora in Romania. Potrivit raportului Grayling AcTrend 2017\
Romania se situeaza pentru al patrulea an consecutiv pe primul loc in topul regional al
modificarilor legislative, cu peste un sfert (280 legi) din totalul de 1.040 legi adoptate intre 1
august 2016 - 1 august 2017 in ~ase tari din Europa Centrala ~i de Est ("EeE It), respectiv
Bulgaria, Polonia, Republica Ceha, Romania, Slovacia ~i Ungaria. De asemenea, Romania
inregistreaza cel mai mare procent de legi adoptate prin procedura extraordinara (49%).
Una dintre cele mai modificate legi este cea privind Codul Fiscal. Astfel, este po sibil ca
pentru anumite categorii de investitori veniturile din dobanzi generate de sau din
tranzactionarea cu Obligatiuni, care in prezent sunt scutite de impozit, sa devina impozabile in
viitor ca urmare a unor schimbari legislative.
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Intrucat cadrul de reglementare aplicabil Emitentului este amplu ~i divers, modificarile
legislative frecvente obliga Emitentul sa se adapteze rapid la noile cerinte, aspect care ar putea
sa genereze amplificarea riscului de conformitate. In plus, cadrul normativ existent este
deseori deficitar din cauza lipsei de claritate a cerinte10r legale ~i a necorelarilor dintre diverse
acte normative, aspecte care ar putea sa induca dificultati suplimentare cat prive~te
conformarea la prevederile legale.

1 Grayling este agentia de eomunicare eu eea mai extinsa prezenta 'in Europa, are 31 de birouri 'in 22 de tari europene ~i peste 500 eonsultanti.
Grayling face parte din Huntsworth Pic., un grup international de eonsultanta eu sediul 'in Londra ~i eotat la Bursa de Valori din Londra.
Grayling dezvolta solutii de eomunieare creative, integrate, ee pot fi extinse rapid astfel 'ineat sa ereeze avantaje masurabile pentru elienti
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o consecinta suplimentara a deficientelor cadrului normativ consta in aceea ca acesta nu este
pus in aplicare sau nu este interpretat in mod uniform de catre destinatarii acestuia, inclusiv de
catre instantele judecatore~ti.
In plus, administratia publica din Romania se afla intr-un proces amplu ~i continuu de reforma
~i modemizare ~i se confrunta constant cu problema eficientizarii aparatului administrativ,
pre cum ~i a recrutarii ~i mentinerii de resurse umane cu experienta in gestionarea resurselor
publice ~i management.
Astfe1, instabilitatea legislativa, deficientele inregistrate in aplicarea normelor juridice,
precum ~i dificultatile intampinate de sectorul administratiei publice ar putea crea conditii mai
restrictive pentru investitori in ceea ce prive~te realizarea investitiilor ~i/sau executarea
creantelor aferente Obligatiunilor sau ar putea avea un impact negativ asupra activitatii ~i
situatiei financiare a Emitentului, precum ~i asupra capacitatii Emitentului de a-~i executa
obligatiile fata de Detinatorii de Obligatiuni.
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Sistemul judiciar prezintii unele dejicienle, ceea ce poate afecta fncrederea investitorilor

Deficiente1e sistemului judiciar romanesc ar putea avea efecte negative asupra economiei ~i
pot genera un climat de incertitudine pentru mediul de afaceri ~i pentru investitii. In Romania,
hotararile judecatore~ti nu au valoare de precedent, ceea ce inseamna ca instantele
judecatore~ti pot pronunta hotarari diferite in circum stante similare. Astfel, exista
inconsecvente in practica judecatoreasca ~i, implicit, in aplicarea legii.
De-a lungul timpului au existat diverse reforme menite sa imbunatateasca actlvltatea ~i
independenta sistemului judiciar, reforme care, de~i au marcat unele progrese, sunt departe
inca de a asigura un sistem judiciar eficient. Astfel, codurile de procedura contin prevederi de
natura sa asigure 0 uniformizare a jurisprudentei, insa mai sunt necesare masuri de
implementare efectiva pentru atingerea acestui rezultat. Sincope1e sistemului judiciar nu fac
altceva decat sa accentueze problemele cadrului de reglementare de natura sa genereze
ambiguitati, neclaritati ~i implicit interpretari ~i aplicari neuniforme ale prevederilor legale.
De asemenea, este po sibil ca remediile legale prevazute de cadrul normativ sa nu poata fi
obtinute intr-un interval rezonabil de timp, date fiind duratele inca relativ lungi ale
procedurilor judiciare dar ~i numarul mare de dosare aflate pe rolul instantelor judecatore~ti.
Lipsa unui sistem judiciar pe deplin functional ~i eficient poate avea un impact negativ asupra
activitatii ~i situatiei financiare a Emitentului, precum ~i asupra capacitatii Emitentului de a.:.~i
executa obligatiile fata de Detinatorii de Obligatiuni.
Reprezentanfii $ilsau personalul din cadrul administrafiei publice centrale sau locale se pot
confrunta cu diverse plangeri, inclusiv penale, contestafii $i alte aCfiuni similare

Reprezentantii ~i/sau personalul din cadrul administratiei publice centrale sau locale se pot
confrunta cu diverse plangeri, inclusiv penale, contestatii ~i alte actiuni similare in raport cu
activitatea desIa~urata, ceea ce poate afecta negativ mediul investitional ~i poate avea un
impact negativ asupra activitatii ~i situatiei financiare a Emitentului, precum ~l asupra
capacitatii Emitentului de a-~i executa obligatiile fata de Detinatorii de Obligatiuni.
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Corupfia poate afecta mediul investifional din Romania
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Romania, aHlturi de Grecia, Slovacia, Croatia, Ungaria ~i Bulgaria sunt percepute ca fiind
printre cele mai corupte state din Uniunea Europeana in conformitate cu Transparency
International Corruption Perception Index din 2017. Totu~i, in ultima perioada se remarca un
numar din ce in ce mai mare de cazuri de coruptie anchetate de organele de urmarir~enaHi,
de cazuri de coruptie trimise in judecata ~i de condamnari ale unor persoane care au oc~pat
functii importante in administratia publica centrala ~i locala. In mod deosebit se reril,\rca
cre~terea substantiala a cazurilor de urmarile penala a unor reprezentanti ai administratiei
publice locale.
I
/
In cazul in care nivelul de coruptie sau perceptia asupra nivelului de coruptie in cadrul
administratiei publice centrale sau locale nu se diminueaza, respectiv nu se imbunatate~te,
scade increderea investitorilor in mediul investitional din Romania, aspect ce poate avea un
impact negativ asupra activitatii ~i situatiei [manciare a Emitentului, pre cum ~i asupra
capacitatii Emitentului de a-~i executa obligatiile fata de Detinatorii de Obligatiuni.

Trecerea Romaniei la moneda EUR ar putea avea efecte negative asupra investifiei in
Obligafiuni
De~i

este 0 tara membra a Uniunii Europene, Romania nu a adoptat inca moneda EUR, dar i~i
propune ca, in viitor, aceasta moneda sa devina moneda nationala. Data tinta pentru trecerea
la EUR a fost amanata succesiv de-a lungul anilor. Potrivit ultimilor estimari ~i promisiuni
Iacute de partidul de guvernamant, Romania intentioneaza sa adopte moneda EUR pana in
2024. In situatia in care maturitatea unor Obligatiuni ar fi atinsa dupa adoptarea de catre
Romania a monedei EUR, modalitatile de calcul ~i plata ale dobanzii aferente Obligatiunilor
~i a principalului s-ar putea modi fica, acestea urmand sa se efectueze cu respectarea
prevederilor legale aplicabile la momentul scadentei obligatiilor de plata a dobanzii, respectiv
a principalului, prevederi care ar putea intra in contradictie cu mecanismele de plata ~i calcul
descrise in prezentul Prospect, fapt ce ar putea avea un impact negativ asupra activitatii ~i
situatiei financiare a Emitentului, precum ~i asupra capacitatii Emitentului de a-~i executa
obligatiile fata de Detinatorii de Obligatiuni.

Cursul de schimb $i rata inflafiei ar putea inregistra un nivel crescut de volatilitate in
Romania
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Regimul actual al cursului de schimb al Leului este cel de flotare controlata, acesta fiind in
concordanta cu utilizarea tintelor de inflatie ca ancora nominala a politicii monetare ~i
permitand un raspuns flexibil al acestei politici la ~ocurile neprevazute ce pot afecta
economia. BNR nu tinte~te un anumit nivel sau interval pentru rata de schimb. Abilitatea
BNR de a limita volatilitatea Leului depinde de 0 serie de factori economici ~i politici intre
care se numara disponibilitatea rezervelor in moneda straina sau fluxurile de investitii straine
directe, precum ~i evolutiile in ceea ce prive~te perceptiile asupra pietelor sau apetitulla risc
al investitorilor. Eventuale deteriorari ale acestor factori precum ~i ale perspectivelor
economice globale pot determina deprecierea Leului. 0 depreciere semnificativa a Leului
poate afecta negativ conditia economica ~i financiara a Romaniei. Inregistrarea unui nivel mai
crescut al inflatiei fata de a~teptari ar putea genera 0 diminuare a puterii de cumparare ~i 0
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eroziune a increderii consumatorilor, toate acestea putand afecta negativ mediul investitional
din Romania ~i implicit ar putea avea un impact negativ aSl::lpra activitatii ~i situatiei
financiare a Emitentului, precum ~i asupra capacitatii Emitentului de a-~i executa obligatiile
fata de Detinatorii de Obligatiuni.
Riscuri referitoare la investitia in Obligatiuni
investitia fn Obligatiuni ar putea sa nu fie

0

investitie potrivita pentru toti investitorii

Investitia in Obligatiuni ar putea sa nu fie 0 investitie potrivita pentru toti investitorii daca
ace~tia nu au suficienta intelegere ~i/sau experienta in pietele financiare ~i/sau acces la
informatie ~i/sau acces la resurse financiare adecvate ~i1sau suficienta intelegere a termenilor
~i conditiilor Obligatiunilor ~i/sau suficienta capacitate de a evalua posibile scenarii
referitoare la starea economiei, rata de schimb ~i alti factori care pot afecta investitia in
Obligatiuni.
Fiecare potential investitor in Obligatiuni trebuie sa determine caracterul adecvat al investitiei
raportat la circumstantele personale. In special, fiecare potential investitor trebuie:
•

sa aiba 0 intelegere ~i experienta suficiente pentru a face 0 evaluare adecvata a
investitiei in Obligatiuni, a avantajelor ~i riscurilor investitiei in Obligatiuni, precum ~i
a informatiei incluse in Prospect;

•

sa aiba acces la instrumente de analiza adecvate pentru a evalua in contextul situatiei
financiare proprii investitia in Obligatiuni ~i impactul pe care 0 astfel de investitie l-ar
putea avea asupra ansamblului portofoliului propriu de investitii;

•

sa aiba resurse financiare ~i lichiditati suficiente pentru a-~i asuma toate riscurile
aferente investitiei in Obligatiuni, inclusiv in cazul in care moneda investitiei este
diferita de moneda nationala a investitorilor in cauza;

•

sa aiba 0 intelegere ampla a termenilor ~i conditiilor Obligatiunilor ~i sa fie
familiarizat eu praeticile ~i comportamentul indicilor de piata relevanti ~i a pietelor
finaneiare relevante; ~i

•

sa aiba capacitatea de a evalua (fie singur fie cu ajutorul consultantilor financiari sau a
tipuri de consultanti) scenariile posibile aferente evolutiilor eeonomice, ale ratei
dobanzii ~i ale oriearor alt~r factori care pot afecta investitia in Obligatiuni ~i abilitatea
potentialului investitor de a-~i asuma riseurile asociate investitiei in Obligatiuni.
alt~r

Fluctuatiile cursului de schimb ar putea afecta negativ randamentul investi{iei in Obligatiuni

Obligatiunile sunt emise ~i vor fi tranzactionate in RON. Prin urmare, investitorii in
Obligatiuni a caror moneda de investitie este alta decat RON sunt expu~i riseului de sehimb
valutar ~i funetie de fluctuatiile acesteia este posibil sa nu i~i poata recupera integral valoarea
investitiei initiale. In plus, BNR ar putea impune anumite restrietii cu privire la operatiunile
valutare derulate in Romania.
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Nu existii 0 piafii activii pentru Obligafiuni

Obligatiunile sunt val~ri mobiliare care s-ar putea sa nu beneficieze de 0 distributie ampla ~i
pentru care s-ar putea sa nu se dezvolte 0 piata de tranzactionare activa. In consecinta, este
posibil ca investitorii sa nu poata vinde Obligatiunile detinute. Lipsa de lichiditate a pietei
secundare a Obligatiunilor poate genera ~i un nivel crescut de volatilitate a- pndului,
.\
circumstante care pot afecta negativ semnificativ pretul de piata al Obligatiunilor.
Preful de piafii al Obligafiunilor ar putea inregistra evolufii adverse

I

;

~)

Pretul de piata al Obligatiunilor ar putea fi afectat negativ de cre~terea riscului de tara al
Romaniei sau a riscului de credit al Emitentului. 0 eventual a cre~tere a dobanzilor ar putea
determina un trend similar pentru randamentul din piata secundara al Obligatiunilor prin
scaderea pretului de tranzactionare al Obligatiunilor.
In consecinta, este posibil ca investitorii sa nu poata vinde Obligatiunile detinute la un pret
care sa Ie genereze randamentul a~teptat sau avut in vedere la momentul investitiei initiale.
Emitentul s-ar putea sii nu jinalizeze cu succes procesul de admitere la tranzacfionare a
Obligafiunilor pe piafa reglementatii la vedere administratii de BVB
De~i Emitentul a initiat demersurile pentru admiterea la tranzactionare a Obligatiunilor pe
piata reglementata la vedere administrata de BVB pe baza acestui Prospect aprobat de ASF ~i,
de~i exista un acord preliminar al BVB cu privire la admiterea la tranzactionare a
Obligatiunilor, nu exista nicio garantie ca procedurile de admitere la tranzactionare vor fi
finalizate cu succes. Daca Obligatiunile nu vor fi admise la tranzactionare pe piata
reglementata la vedere administrata de BVB, informatiile cu privire la Emitent sau la
Obligatiuni vor fi mai dificil de obtinut, aspect de natura sa aiba un impact negativ asupra
lichiditatii Obligatiunilor. Intr-o piata cu lichiditate redusa, investitorul nu va putea sa i~i
yanda la orice moment Obligatiunile la un pret de piata.

Obligafiunile ar putea ji suspendate sau chiar retrase de la tranzacfionare

Atat ASF, cat ~i BVB au abilitarea legala ca, in anumite circumstante, sa decida suspendarea
tranzactionarii Obligatiunilor sau chiar retragerea de la tranzactionare a Obligatiunilor.
Perioade lungi de suspend are de la tranzactionare sau retragerea de la tranzactionare a
Obligatiunilor determina imposibilitatea investitorilor de a-~i vinde cu u~urinta ~i la un pret de
piata echitabil Obligatiunile.
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Comisioanele $i tarifele percepute investitorilor de institufiile piefei de capital romane$ti sau
de intermediari ar putea ji semnificativ mai mari decat cele aplicabile pe piefele mai
dezvoltate din Uniunea Europeanii

Piata de capital romaneasca se caracterizeaza uneori printr-un nivel mai ridicat al
comisioanelor ~i tarifelor percepute investitorilor pentru anumite operatiuni comparativ cu
cele percepute in alte piete mai dezvoltate. Un exemplu in acest sens ar fi cazul transferurilor
directe de valori mobiliare operate de Depozitarul Central (spre exemplu, ca urmare a
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absorbirii Detinatorului de Obligatiuni de catre 0 alta entitate) care se opereaza in schimbul
unui comision fix plus comision procentual aplicat la valoarea obligatiunilor transferate.
Costurile mari pentru investitori generate de institutiile pietei de capital din Romania ar putea
avea un impact negativ asupra randamentului avut in vedere d~ investitorii potentiali la
momentul investitiei in Obligatiuni.
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Municipiul"Bucure~ti ("Emitentul") a emis un num n~
.500 obligatiuni de aceea~i c1asa,
in forma nominativa, dematerializata prin inscriere in cont, avand 0 valoare nominal a total a de
555.000,,000 RON ~i 0 valoare nominal a unitara de 10.000 RON ("Obligatiunile"), care au
fost , vandute in Romania ~i au fost subscrise integral de un numar de 24 de investitori
,calificati, astfel cum sunt definiti in art. 2 alin. (l) pct. 21 din Legea 24/2017, in temeiul
exceptiei prevazuta la art. 5 alin. (l), litera b) din Legea 24/2017, toate Obligatiunile fiind
alocate investitorilor fie integral, fie pro-rata, in functie de pretul licitat ("Plasamentul").
Plasamentul nu face obiectul prezentului Prospect ~i nu a fost intocmit niciun prospect pentru
Plasament. In urma Plasamentului (bookbuilding-ului) care a avut loc data de 18 aprilie 2018,
Obligatiunile au fost subscrise la preturi diferite (pret multiplu), respectiv la 1000/0 din
Valoarea Nominala Unitara ~i la mai mult de 100% din Valoarea Nominala Unitara.
Obligatiunile sunt liber transferabile, in conformitate cu prevederile legale
specifice ale Sistemului de Decontare al tranzactiilor pe piata secundara.

~i

cu prevederile

In acest Capitol, urmatorii termeni vor avea urmatoarele intelesuri:
Agentul de Plata

I

J
I
J

Raiffeisen Bank S.A. sau un alt agent de plata, astfel cum
ar putea fi desemnat de Emitent
BVB
Bursa de Valori Bucure~ti S.A., operatorul pietei
reglementate la vedere, avand sediul social in Bulevardul
Carol I nr. 34-36, etaj 14, sector 2, Bucure~ti, Romania
Cod CFI
DNFPFR
Cod FISN
PMB/5.60 MUN BD 20280423 UNSEC
Cod ISIN
ROPMBUDBL053
Cod LEI
529900V5NUSUYNC7R358
Data Emisiunii
23 Aprilie 2018
Data de Inregistrare
data calendaristica care serve~te la identificarea
Detinatorilor de Obligatiuni care au dreptul la incasarea
Valorii Dobanzii ~i/sau a Valorii Nominale, astfel cum
este detaliata in sec!iunea 7. 3 - Data de fnregistrare de
mai jos
Data de Plata a Dobanzii
inseamna data de 23 aprilie a fiecarui an calendaristic
incepand cu anul 2019 (inc1usiv) ~i terminand cu anul
2028 (inc1usiv) cu exceptia (i) anului 2022 cand va fi data
de 26 aprilie 2022, (ii) a anului 2023 cand va fi data de 24
aprilie 2023 ~i (iii) a anului 2028 cand va fi data de 24
aprilie 2028
Data
Inceperii
Acumularii 23 aprilie 2018
Dobanzii
Data Scadentei
23 Aprilie 2028
Data Scadentei Anticipate
data de rambursare anticipata a Obligatiunilor in cazurile
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Depozitarul Central

v:r ~<f pr~}izute in sec!iunea 9.2 -

Scaden!a Anticipata din

~/.l ~
sDrul acestor Termeni Ji Condifii
~ ;r)epozitarul Central S.A., entitatea care opereaza sistemul

de compensare, decontare, custodie, depozitare ~1
inregistrare a instrumentelor financiare admise la
tranzactionare pe BVB, cu sediulin Bulevardul Carol I nr.
34 - 36, etajele 3, 8 ~i 9, sector 2, cod po~tal 020922,
Bucure~ti , Romania
persoana care este inregistrata in Registrul Detinatorilor
Detinator de Obligatiuni
tinut de Depozitarul Central
dobanda aplicabila pentru achitarea cu intarziere a
Dobanda Penalizatoare
obligatiilor de plata catre Detinatorii de Obligatiuni a
carei rata este egala cu rata dobanzii pentru achitarea cu
intarziere a obligatiilor de plata catre bugetul de stat,
astfel cum este in vigoare la data de Data Emisiunii
Legea in temei ul carela au fost legea romana
create Obligatiunile
Maturitate
10 ani
Modul de Plata a Dobanzii
anual
Perioada de Dobanda
perioada care incepe la, ~1 incluzand, Data Inceperii
Acumularii Dobanzii ~1 se incheie la, dar excluzand,
Prima Data de Plata a Dobanzii ~1 fiecare perioada
succesiva care incepe la, ~i incluzand, 0 Data de Plata a
Dobanzii ~i care se incheie la, dar excluzand, urmatoarea
Data de Plata a Dobanzii
Prima Data de Plata a Dobanzii
23 aprilie 2019
Rambursarea Valorii N ominale integral a
la Scadenta
Randamentul
calculat
pnn 5,60%/an
raportare la termenii ~i condi tiile
Obligatiunilor*
Rata dobanzii
5,60%/an
Registrul Detinatorilor
registrul detinatorilor de Obligatiuni tinut ulterior
Plasamentului de catre Emitent ~i, apoi, transferat catre
Depozitarul
Central
imediat
anterior
admiterii
Obligatiunilor la tranzactionare pe piata reglementata la
vedere administrata de B VB
Sistemul
de
Decontare al Depozitarul Central ~i orice succesor al acestuia avand
tranzactiilor pe piata secundara
aceasta capacitate sau un alt depozitar ce are 0 legatura
directa sau indirecta cu Depozitarul Central, precum ~i
Clearstream cu sediul in Bulevardul JF Kennedy 42, L1855, Luxembourg
Tipul Dobanzii Obligatiunilor
fixa
Ultima Data de Plata a Dobanzii 24 aprilie 2028
Valoare N ominala Totala
valoarea nominal a a tuturor Obligatiunilor, respectiv
555.000.000 lei
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Valoare NominaHi Unitara
Valoarea Dobanzii

valoarea nominala a unei Obligatiuni, respeetiv 10.000 lei
in legatura eu 0 Perioada de Dobanda, valoarea dobanzii
datorate eu privire la 0 Obligatiune pentru respeetiva
Perioada de Dobanda, ealeulata in eonformitate eu
sectiunea 5.4 - Calculul Valorii Dobanzii, de maijos

* In determinarea randamentului nu au fost luate in ealeul elemente speeifiee fieearui
investitor, cum ar fi, dar rara a se limita la, pretul pHitit pe 0 Obligatiune sau eosturil~, ~erente
achizitionarii unei Obligatiuni
~. \
1

':\

',- \

2. Moneda, Denominare, Forma

~i

Natura Juridica

2.1. Moneda. Denominarea
Obligatiunile emise de Emitent sunt denominate in lei, avand Valoarea Nominala Totala de
555.000.000 lei ~i Valoarea Nominala Unitara de 10.000 lei.
2.2 Tip. Clasa. Forma
Obligatiunile sunt obligatiuni de aceea~i clasa, emise in forma nominativa, dematerializata
prin inseriere in cont.
La Data Emisiunii, evidenta Obligatiunilor este realizata de catre Emitent prin tinerea
Registrului Detinatorilor. Imediat anterior admiterii Obligatiunilor la tranzactionare pe piata
reglementata la vedere administrata de BVB, Emitentul va transfera Registrul Detinatorilor
catre Depozitarul Central, in baza contraetului incheiat intre Emitent ~i Depozitarul Central.
Plata prineipalului, a dobanzii ~i a oriearor alte sume in legatura eu Obligatiunile se realizeaza
eatre persoanele inregistrate in Registrul Detinatorilor ca Detinatori de Obligatiuni la Data de
Inregistrare.
2.3 Rangul Obligatiunilor

~i

legislatia in baza eareia au fost create

Obligatiunile au fost create ~i sunt emise in baza legislatiei aplieabile din Romania ~i
reprezinta obligatii direete, neconditionate, negarantate ~i neconvertibile ale Emitentului ~i, cu
exceptiile prevazute de legea aplicabila, vor avea aeela~i rang de preferinta intre ele ~i un rang
de preferinta egal ~i proportional cu toate celelalte obligatii ale Emitentului rezultand din
emisiuni de obligatiuni negarantate, prezente sau viitoare.
2.4 Interdictie de Grevare (Garantie Negativa)

J
J
J
J
J

Atat timp cat exista oriee Obligatiune pentru care nu a fost rambursata valoarea nominala
~i/sau nu a fost platita dobanda aferenta, inclusiv orice costuri ~i dobanzi penalizatoare
aplicabile, Emitentul nu va crea ~i nu va permite (~i se va asigura ca niciuna dintre entitatile
aflate sub autoritatea Emitentului nu va erea ~i nu va permite) existenta vreunui acord de
garantare ~i/sau vreunei Ipoteci Mobiliare asupra tuturor sau a unei paqi din active, bunuri sau
venituri prezente sau viitoare, care sa garanteze oriee Datorie Relevanta, lara: (a) ca, in aeela~i
timp sau anterior, Obligatiunile sa fie garantate in mod egal eu aeestea ~i (b) a fi eonstituite
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acelea~i garantii (precum 0 garantie mobiliara, acordarea unor drepturi de despagubire sau
orice alt angajament privind Obligatiunile care sa Ie ofere rang echivalent) pentru Obligatiuni.

In scopul acestei sectiuni 2.4:
"Ipoteca Mobiliara" inseamna orice garantie, ipoteca, grevare, gaj , drept die retentie sau alta
garantie mobiliara.
I

"Datorie Relevanta" inseamna orice obligatie de plata sub forma de sau care este
reprezentata prin orice obligatiune, titluri de valoare sau orice alt instrument similar.
3. Dreptul de proprietate asupra Obligatiunilor

Dreptul de proprietate asupra Obligatiunilor se transfera in conformitate cu prevederile legale
aplicabile, inclusiv cu reglementarile emise de BVB ~i de Depozitarul Central.
Dreptul de proprietate al Detinatorilor de Obligatiuni asupra Obligatiunilor a fost dobandit la
Data Inceperii Acumularii Dobanzii prin inscrierea dreptului de proprietate asupra
Obligatiunilor in Registrul Detinatorilor tinut, la Data Emisiunii, de catre Emitent. Imediat
anterior admiterii Obligatiunilor la tranzactionare pe piata reglementata la vedere administrata
de BVB, Emitentul va transfera Registrul Detinatorilor catre Depozitarul Central. Ulterior
transferului Registrului Detinatorilor catre Depozitarul Central, dreptul de proprietate asupra
Obligatiunilor este atestat de extrasul de cont ce poate fi eliberat de catre Depozitarul Central
sau de catre participantul la sistemul Depozitarului CentralIa cererea Detinatorilor de
Obligatiuni sau de catre un alt depozitar ce are 0 legatura directa sau indirecta cu Depozitarul
Central.
4. Drepturile Detinatorilor de Obligatiuni

o Obligatiune da Detinatorului de Obligatiuni dreptul la plata Valorii Dobanzii la fiecare
Data de Plata a Dobanzii ~i dreptul la rambursarea Valorii Nominale Unitare la Data
Scadentei sau la data Scadentei Anticipate, impreuna cu toate accesoriile aferente
respectivelor plati, daca este cazul.
5. Dobanda

5.1 Rata Dobanzii
Obligatiunile sunt purtatoare de dobanda la Rata Dobanzii de 5,60% pe an, incepand de la ~i
incluzand Data Inceperii Acumularii Dobanzii ~i pana la, dar excluzand, Data Scadentei (cu
exceptia cazului in care se de clara Scadenta Anticipata, conform secfiunii 9.2 - Scadenfa
Anticipata din cadrul acestor Termeni ~i Conditii), rara a aduce atingere prevederilor secfiunii
5.2 - Data de Plata a Dobanzii de mai jos.
5.2 Data de Plata a Dobanzii
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Dobanda acumulata se plate~te anualla Data de Plata a Dobanzii din fiecare an, incepand cu
Prima Data de Plata a Dobanzii. Daca Data de Plata a Dobanzii nu este 0 Zi Lucratoare plata
se va realiza in Ziua Lucratoare imediat ulterioara datei calendaristice care este data de plata a
dobanzii, Detinatorii de Obligatiuni nefiind indreptatiti la plata vreunei dobanzi penalizatoare
sau a oricarei alte sume pentru efectuarea platii Valorii Dobanzii conform acestei regvli.
5.3 Dobanda Penalizatoare

I

i

Obligatiunile nu vor mai fi purtatoare de dobanda incepand de la expirarea datei calenclaristice
care precede Datei Scadentei. Daca Emitentul nu i~i indepline~te obligatia de a:
(a) plati Valoarea Dobanzii la 0 Data de Plata a Dobanzii corespunzatoare (lara a aduce
atingere regulilor prevazute la secfiunea 5.2 - Data de Plata a Dobanzii de mai sus),
(b) rambursa Valoarea Nominala Unitara la Data Scadentei, cu excePtia aplicabilitatii
prevederilor secfiunii 9.2 - Scadenfa Anticipata de mai jos,
fiecare Obligatiune va continua sa fie purtatoare de dobanda:
(i)

in cazul platii Valorii Dobanzii, de la, ~i incluzand Data de Plata a Dobanzii, pana la,
dar excluzand, data la care se plate~te efectiv Valoarea Dobanzii respective;

(ii)

in cazul rambursarii Valorii Nominale Unitare, de la, ~i incluzand Data Scadentei,
pana la, dar excluzand, data la care se ramburseaza efectiv Valoarea Nominala
Unitara.

la rata de Dobanda Penalizatoare. In acest caz, data la care se plate~te efectiv Valoarea
Dobanzii, respectiv se ramburseaza efectiv Valoarea Nominala Unitara, este data la care
respectivele sume datorate in legatura cu fiecare Obligatiune sunt primite de Agentul de Plata
sau de orice alta entitate care, conform reglementarilor aplicabile, asigura distribuirea sumelor
catre Detinatorii de Obligatiuni.
5.4 Calculul Valorii Dobanzii
Valoarea Dobanzii platibile pentru Perioada de Dobanda ~i la Data de Plata a Dobanzii se
calculeaza in baza urmatoarei formule ("Conventia de Calcul Actual/Actual"):

J

D=(d x N x VN) / numarul de zile din anul respectiv
unde
"D" reprezinta Valoarea Dobanzii platibila la Data de Plata Dobanda pentru 0 Obligatiune;

J
J
J
J

"d" reprezinta Rata Dobanzii;
"N" reprezinta numarul de zile din Perioada de Dobanda;
"YN" reprezinta valoarea nominala a unei Obligatiuni.
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Valoarea rezultata a dobanzii calculate in baza formulei de mai sus va fi rotunjita in minus
pana la cea mai apropiata valoare de ban (respectiv 11100 dintr-un RON), iar suma astfel
obtinuta va reprezenta suma bruta a Valorii Dobanzii pentru Perioada de Dobanda pentru care
a fost realizat calculul, pentru fiecare Obligatiune.
In situatia in care se impune ca Valoarea Dobanzii sa fie calculata pentru 0 perioada de mai
putin de un an, aceasta va fi calculata pe baza zilelor din c~drul unei perioade de calculare a
dobanzii prin impaqirea numarului de zile din perioada relevanta, de la (~i incluzand) data la
care dobanda incepe sa curga pana la (excluzand insa) data la care aceasta devine scadenta, la
numarul de zile din anul respectiv.
,)
5.5 Randamentulla emisiune
Randamentul anual brut la emisiune al Obligatiunilor este egal cu Rata Dobanzii. Pentru
calculul randamentului anual brut la emisiune al Obligatiunilor nu au fost luate in considerare
elemente specifice fiecarui investitor precum pretul platit pentru achizitionarea unel
Obligatiuni la momentul emisiunii sau costurile asociate acestei achizitii.
6. Rambursarea Valorii N onunale

Emitentul va rambursa integral Valoarea Nominala la Data Scadentei pentru fiecare
Obligatiune. Daca Data Scadentei nu este 0 Zi Lucratoare plata Valorii Nominale se va realiza
in Ziua Lucratoare imediat ulterioara Datei Scadentei rara a se percepe vreo dobanda
penalizatoare.
7. Plata Valorii Dobanzii ~i a Valorii Nominale

7.1 Plata Valorii Dobanzii

~i

a Valorii N ominale

Plata Valorii Dobanzii ~i a Valorii Nominale aferente fiecarei Obligatiuni se va realiza prin
intermediul Agentului de Plata sau oricarei alte entitati care conform reglementarilor
aplicabile asigura distribuirea sumelor catre Detinatorii de Obligatiuni, in conturile
Detinatorilor de Obligatiuni inregistrati in Registrul Detinatorilor la Data de Inregistrare,
conform secfiunii 7. 3 - Data de fnregistrare de mai jos.
7.2 Agentul de Plata
Agent de Plata in legatura cu Obligatiunile este Raiffeisen Bank S.A., institutie de credit,
persoana juridica romana, cu sediul social in cladirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C,
sector 1, Bucure~ti, Cod po~tal 014476, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului
Comertului sub numarul J40/4411991, cod unic de inregistrare 361820, cod de inregistrare in
scopuri de TVA R0361820, inscrisa in Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-00911999.
7.2.1

Schimbarea sau modificari in date1e de identificare ale Agentului de Plata

Emitentul i~i rezerva dreptul sa inlocuiasca la orice moment Agentul de Plata ~i sa desemneze
un alt Agent de Plata. Emitentul va notifica Detinatorii de Obligatiuni, in conformitate cu
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l
secfiunea 10 - Notificiiri de mai jos eu privire la sehimbarea Agentului de Plata anterior datei
la care sehimbarea devine efeetiva ~i se va asigura ea toate informatiile transmise de
Detinatorii de Obligatiuni Agentului de Plata care a fost inloeuit vor fi transferate in mod
eorespunzator eatre noul Agent de Plata.

l

Agentul de Plata aetioneaza exclusiv ea agent al Emitentului ~i nu are nieiun fei de obligatii
si/sau dispundere fata de Detinatorii de Obligatiuni. Agentul de Plata are dreptul sa i~i
modifiee datele de identifieare, inc1usiv sediul, urmand ea Detinatorii de Oblig;atiuni sa fie
notifieati in mod eorespunzator eu privire la aeeste sehimbari in eonformitate eu secfiunea 10
.
- Notificari de mai jos.
7.2.2

Documentele Detinatorilor de Obligatiuni

Agentul de Plata nu raspunde fata de Detinatorii de Obligatiuni dadi in activitatile proprii s-a
bazat eu buna eredinta pe informatiile/documentele ~i/sau instruetiunile primite in mod valabil
de la Emitent, Depozitarul Central ~i/sau Detinatorii de Obligatiuni.
7.3 Data de Inregistrare
Agentul de Plata sau orice alta entitate care, conform reglementarilor aplicabile, asigura
distribuirea sumelor catre Detinatorii de Obligatiuni va realiza, in numele Emitentului, platile
aferente Valorii Dobanzii ~i Valorii Nominale pentru fiecare Obligatiune, catre Detinatorii de
Obligatiuni inregistrati in Registrul Detinatorilor la data de referinta a platii ("Data de
Inregistrare") stabilita dupa cum urmeaza: (i) Ziua Lucratoare care precede eu 6 Zile
Lueratoare Data de Plata a Dobanzii sau Data Seadentei, dupa eaz sau (ii) in legatura eu
platile realizate in conformitate cu secfiunea 9.2 - Scadenfa Anticipata de mai jos, data la care
orice notifieare prin care Obligatiunile sunt declarate seadente anticipat este realizata de un
Detinator de Obligatiuni in conformitate cu secfiunea 10 - Notificari de mai jos.

j
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Toate platile realizate in conturile bancare indicate de Detinatorii de Obligatiuni inregistrati in
Registrul Detinatorilor la Data de Inregistrare reprezinta 0 exeeutare valida a respectivelor
obligatii de plata a Valorii DobanziiNalorii Nominale sau a oriearor alte sume datorate de
Emitent Detinatorilor de Obligatiuni pentru fiecare Obligatiune.
Orice persoana care dobande~te Obligatiuni, prin inscrierea in Registrul Detinatorilor, in
intervalul euprins intre Ziua Lucratoare imediat anterioara Datei de Inregistrare ~i Data de
Plata a Dobanzii nu este indreptatit sa primeasea plata Valorii Dobanzii aferenta fieearei
Obligatiuni la Data respectiva de Plata a Dobanzii, chiar daca persoana in cauza figureaza ca
Detinator de Obligatiuni la Data de Plata a Dobanzii.
Nu se pot realiza transferuri de Obligatiuni in Registrul Detinatorilor incepand cu ~i incluzand
Ziua Lucratoare imediat anterioara Datei de Inregistrare imediat anterioara Datei Scadentei ~i
pana la Data Seadentei.
Realizarea platilor aferente Valorii Dobanzii ~i Valorii Nominale pentru fiecare Obligatiune
se va realiza de catre Agentul de Plata, in numele Emitentului, eu respectarea prevederilor
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legale aplicabile, inclusiv in ceea ce prive~te rolul ~i responsabilitatile Depozitarului Central
~i ale participantilor la sistemul Depozitarului Central in realizarea platilor.
7.4 Logistica PHitilor
Plata Valorii Dobanzii ~i/sau a Valorii Nominale pentru fiecare Obligatiune se va realiza in
RON prin transfer bancar, astfel:
a) in contul participantului la sistemul de compensare decontare al Depozitarului Central
pentru investitorii care, la Data de Inregistrare, aveau inregistrate Obligatiunile in
contul deschis la participantul respectiv;
b) in contul deschis in RON, astfel cum a fost comunicat Depozitarului Central de ditre
Detinatorul de Obligatiuni inregistrat in Registrul Detinatorilor la Data de Inregistrare,
cu cel putin 5 (cinci) zile calendaristice anterioare Datei de Plata a Dobanzii ~i
respectiv, Datei Scadentei.
Emitentul, Depozitarul Central, Agentul de Plata sau orice alta entitate care conform
reglementarilor aplicabile asigura distribuirea sumelor catre Detinatorii de Obligatiuni, nu are
obligatia de a face plata Valorii Dobanzii ~i/sau a Valorii Nominale pentru fiecare
Obligatiune, in cazul in care Detinatorul de Obligatiuni nu a fumizat informatiile necesare ~i
adecvate cu privire la contul bancar in care sa i se plateasca Valoarea Dobanzii ~i/sau
Valoarea Nominala, dupa caz, in conformitate cu acest capitol. Emitentul, Depozitarul
Central, Agentul de Plata sau orice alta entitate care, conform reglementarilor aplicabile,
asigura distribuirea sumelor catre Detinatorii de Obligatiuni nu datoreaza niciun feI de
dobanda (inclusiv Dobanda Penalizatoare) sau alte penalitati suplimentare pentru situatia in
care plata Valorii Dobanzii ~i/sau a Valorii Nominale se realizeaza cu intarziere exclusiv din
cauza faptului ca Detinatorul de Obligatiuni nu a fumizat detaliile adecvate ~i suficiente cu
privire la contul bancar in care sa i se faca plata Dobanzii ~i/sau a Valorii Nominale, dupa caz.
In cazul Detinatorilor de Obligatiuni care nu aveau la Data de Inregistrare inregistrate
Obligatiunile intr-un cont deschis la un participant la sistemul de compensare, decontare ~i
depozitare al Depozitarului Central, ace~tia trebuie sa se asigure ca Depozitarul Central detine
toate detaliile necesare pentru procesarea platilor aferente Valorii Dobanzii ~i/sau Valorii
Nominale, dupa caz, incluzand, dar lara a se limita la: contul bancar (format IBAN),
denumirea institutiei de credit la care a fost deschis contul, indicarea masurii in care titularul
contului este persoana fizica sau persoana juridica ~i (i) pentru persoanele fizice - nume,
prenume, cod personal de identificare (daca exista), cetatenie, rezidenta fiscala, seria ~i
numarul actului de identitate, adresa ~i (ii) pentru persoanele juridice (cu sau lara
personalitate juridica) - denumire, sediul social, cod unic de identificare, numere de
inregistrare la autoritatile nationale, rezidenta fiscala.
Nu se vor realiza niciun feI de plati pentru Valoarea Dobanzii ~i/sau Valoarea Nominala
pentru fiecare Obligatiune prin plata in numerar, cec, mandat po~tal sau orice alta modalitate
cu exceptia transferului bancar.
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Orice comisioane bancare percepute de bancile implicate in procesarea -rlatilor pentru
Valoarea Dobanzii ~i/sau Valoare Nominala pentru fiecare Obligatiune vor '5 suportate de
Detinatorii de Obligatiuni.
. '.
. J

7.5 Redenominare
In cazul in care Romania devine stat membru participant la Uniunea Economica ~i Monetara
Europeana (ltAderarea lt ), adoptand EUR ca moneda nationala, in baza Tratatului privind
functionarea Uniunii Europene ("Tratatul lt ) inainte de Data Scadentei, la orice Data de Plata
a Dobanzii ulterioara Aderarii, Emitentul poate re-denomina toate Obligatiunile in EUR ~i
poate ajusta valoarea nominala a fiecarei Obligatiuni in mod corespunzator
("Redenominarea") ~i cu respectarea prevederilor legale aplicabile. Redenominarea se va
realiza ca urmare a unei notificari, in conformitate cu secfiunea 10 - Notificiiri de mai jos,
adresate Detinatorilor de Obligatiuni cu cel putin 30 de zile inainte de data la care
Redenominarea produce efecte. Redenominarea Obligatiunilor se va realiza prin conversia
Valorii Nominale ~i, respectiv, a Valorii Dobanzii a fiecarei Obligatiuni din RON in EUR
folosind mecanismul de conversie RON/EUR aplicabil stabilit de Consiliul Uniunii Europene
~i Parlamentul European conform Tratatului ~i, daca nu se prevede altfel in cadrul acestui
mecanism de conversie, cu rotunjirea sumei rezultate la valoarea cea mai apropiata de 0,01
EUR (valoarea de 0,005 EUR rotunjindu-se in plus). Orice diferenta rezultata in urma
Redenominarii cu 0 valoare mai mare de 0,01 EUR se va plati cu titlu de ajustare in numerar
rotunjita la valoarea cea mai apropiata de 0,01 EUR (valoarea de 0,005 EUR rotunjindu-se in
plus). Astfel de ajustari de numerar se vor plati de catre Emitent in EUR la prima Data de
Plata a Dobanzii dupa Redenominare, in conditiile notificarii Detinatorilor de Obligatiuni.
7.6 Moneda Platii
Toate plati1e aferente Valorii Dobanzii
RON.

~i/sau

Valorii Nominale, dupa caz, se vor realiza in

Detinatorii de Obligatiuni accepta irevocabil ca Emitentul are dreptul ca, in cazul in care
Romania adopta EUR ca moneda sa national a, sa converteasca Valoarea Dobanzii ~i Valoarea
Nominala aferente fiecarei Obligatiuni conform secfiunii 7.5 - Redenominare de mai sus.
Ulterior Redenominarii orice referire in cadrul acestor Termeni
considerata a fi Iacuta la EUR.

J
J
J
J
J

~i

Conditii la RON va fi

Nici Emitentul, nici Agentul de Plata nu au vreo responsabilitate catre Detinatorii de
Obligatiuni sau catre orice alte persoane pentru niciun fel de comisioane, costuri, pierderi sau
alte cheltuieli in legatura cu sau rezultand din conversia Valorii N ominale sau a Valorii
Dobanzii a fiecarei Obligatiuni in EUR, din transferuri bancare a fondurilor denominate in
EUR sau rotunjirile realizate in legatura cu Redenominarea.
8. Rascumpararea Anticipata
Obligatiunile nu vor putea fi rascumparate anticipat de Emitent. In cazul in care Emitentul
cumpara Obligatiuni din piata secundara, Obligatiunile astfel achizitionate vor fi anulate.
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9. Cazuri de Neexecutare
9.1 Urmatoarele situalii reprezinta cazuri de neexecutare de catre Emitent' a obligaliilor
asumate ("Cazuri de Neexecutare"):

I
[I

(a) Emitentul nu a executat obligatia de plata a Valorii Dobanzii ~i/sau obligatia de
rambursare a Valorii Nominale ~i 0 astfel de neexecutare continua timp de 15
(cincisprezece) Zile Lucratoare de la Data de Plata a Dobanzii, respectiv de la Data
Scadentei; sau
(b) Emitentul nu executa oricare dintre obligatiile sale asumate prin ace~ti Termeni ~i Conditii
~i 0 astfel de neexecutare nu este remediata in termen de 90 de Zile Lucratoare de la
notificarea de catre oricare Detinator de Obligaliuni despre neexecutare, in conformitate
cu secfiunea 10 - Notificiiri de mai jos; sau
(c) Emitentul nu a platit la scadenla sau la expirarea oricarui termen de gralie aplicabil
(inclusiv ca urmare a decladirii unei scadenle anticipate) 0 Indatorare Financiara, catre 0
terta parte, cu conditia ca suma total a de plata aferenta respectivei obligatii sa fie cel putin
echivalentul in lei a 15.000.000 EUR la cursul de schimb publicat de BNR la data
declararii scadentei anticipate a respectivei obligatii sau a expirarii termenului de gralie
aplicabil, daca este cazul; sau
(d) Emitentul este declarat in stare de criza financiara sau este deschisa procedura de
insolventa impotriva Emitentului; sau
(e) sunt incuviintate, ~i nu sunt suspendate (fiind investite cu formula executorie titlurile
executorii aferente), proceduri de executare silita impotriva Emitentului pentru 0 obligatie
de plata catre un tert, cu conditia ca suma totala de plata aferenta respectivei obligatii sa
depa~easca anual 10% din veniturile totale ale Emitentului pentru exercitiul financiar
anterior celui in care se initiaza procedura de executare; sau
(f) 0 instanta judecatoreasca sau arbitral a emite 0 hotarare definitiva prin care Emitentul este
obligat la plata unei sume reprezentand cel putin 100/0 din veniturile totale ale Emitentului
pentru exercitiul financiar anterior celui in care se pronunta hotararea, iar respectiva plata
nu este efectuata in termen de 6 luni de la data care intervine cel mai tarziu dintre: (i) data
comunicarii respectivei hotarari sau (ii) orice alta data scadenta ca urmare a aplicarii
oricarui termen de gralie sau oricarei ree~alonari sau rescadentari aplicabile; sau
(g) A intervenit 0 modificare legislativa care face imposibila executarea obligatiilor de plata
ale Emitentului in legatura cu Obligatiunile.
In scopul prezentei secliuni, "Indatorare Financiara" inseamna 0 datorie reprezentand
obligatiuni (sau alte titluri similare) sau imprumuturi contractate cu institutii financiare,
impreuna cu garantiile asociate acestor imprumuturi.
9.2 Scadenta Anticipata
In situatia aparitiei oricarui Caz de Neexecutare, in conformitate cu secfiunea 9.1. - Cazuri de
Neexecutare, de mai sus, orice Detinator de Obligatiuni poate sa declare obligatiile asumate
de Emitent prin Obligatiunile detinute de acesta (respectiv obligatia de a plati Valoarea
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Dobanzii acumulate pana la acea data ~i neplatita inca ~i obligatia de a rambursa Valoarea
Nominala, pentru fiecare Obligatiune) ca fiind scadente ~i platibile imediat ("Scadenta
Anticipata"), prin notificare scrisa transmisa Emitentului, in conformitate cu secliunea 10 Notificari de mai jos.
Detinatorul de Obligatiuni care a transmis catre Emitent 0 notificare privind Scadenta
Anticipata nu mai are dreptul sa transf~re, prin nicio metoda, Obligatiunile detinute de la data
transmiterii notificarii.
<

•

10. Notificari
I

10.1 Notificari catre Detinatorii de Obligatiuni
Notificarile catre Delinatorii de Obligaliuni vor fi considerate valabile daca vor fi publicate pe
pagina de internet a Emitentului (www.pmb.ro) ~i pe pagina de internet a BVB (www.bvb.ro).
Orice asemenea notificare va fi considerata ca fiind realizata la data primei publicari.
10.2 Notificari catre Emitent
Toate notificarile catre Emitent vor fi considerate valabile daca vor fi trimise Emitentului in
scris ~i depuse la registratura Emitentului sau transmise prin scrisoare recomandata la
urmatoarea adresa: Romania, Bucure~ti, B-dul Regina Elisabeta or. 47, sector 5, cod po~tal
050013, sau la orice alta adresa notificata de Emitent Detinatorilor de Obligatiuni, conform
secliunii 10.1 - Notificari catre Delinatorii de Obligaliuni de mai sus, in cazul in care
Emitentul i~i schimba sediul.
10.3 Notificari catre Agentul de Plata
N otificarile catre Agentul de Plata se vor realiza prin modalitatea stabilita de Agentul de Plata
~i comunicata prin publicare pe pagina de internet a Agentului de Plata.
11. Aspecte Fiscale

J
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Fiecare plata aferenta Valorii Dobanzii sau Valorii Nominale in legatura cu fiecare
Obligaliune (0 "Plata") se va efectua de catre sau pentru Emitent lara a reline la sursa sau a
deduce vreo taxa, impozit, sarcina, impunere sau alta obligalie fiscala perceputa de StatuI
Roman sau orice autoritate publica avand capacitatea de a impune obligatii fiscale
("Deducere Fiscala "), cu exceptia cazului in care 0 Deducere Fiscala este prevazuta de lege.
In cazul in care conform legii, Emitentul este obligat sa efectueze 0 Deducere Fiscala in
legatura cu 0 Plata, valoarea sumei datorate pentru acea Plata va fi majorata astfel incat suma
primita de catre Delinatorii de Obligaliuni sa fie egala cu suma pe care ar fi primit-o in
legatura cu acea Plata, in cazul in care nu ar fi fost aplicabila nicio Deducere Fiscala, mai
pulin in cazul in care Plata este datorata unui Detinator de Obligatiuni:
(a)

in Iegatura cu care Deducerea Fiscala este aplicabila ca urmare a unei legaturi a
Detinatorului de Obligatiuni respectiv cu Romania (inclusiv calitatea de rezident), alta
decat simpla delinere a unei Obligaliuni sau simpla incasare a unei Plati; sau
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(b)

care nu a solicitat efectuarea PHitii in termen de 30 de zile de la data la care obligatia de
a efectua Plata a devenit scadenta.

r
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Fiecare Detinator de Obligatiuni va coopera cu buna-credinta cu Emitentul pentru a indeplini
orice formalitate ~i va furniza orice documente ~i informatii aplicabile sau necesare, pentru a
beneficia de prevederile acestei sec!iuni 11 - Aspecte flscale, astfel incat suma platita de
Emitent in conformitate cu aceasta sec!iune 11 - Aspecte flscale sa nu fie in exces fata de cea
care ar fi fost aplicabila daca formalitati1e respective ar fi fost indeplinite, lsau documentele ~i
informatiile necesare ar fi fost furnizate.
'
I

12. Prescriptie
Dreptulla acIiune privind plata Valorii DobanziiN alorii Nominale se va prescrie in termen de
trei ani de la data la care respectiva plata era scadenta.
13. Legea aplicabiHi
Obligatiunile

~i

~i

jurisdictia

orice aspecte in legatura cu acestea sunt guvernate de legea romana.

Instantele judecatore~ti competente din Romania vor avea jurisdictie exclusiva pentru
solutionarea oricaror dispute in legatura cu Obligatiunile.
14. Rating de credit
In ianuarie 2018, ageniia de rating de credit Fitch Ratings Ltd ("Fitch"), avand sediul in 30
North Colonnade, Canary Wharf London E14 50N England a anuniat printr-un comunicat de
presa (https:llwww.fitchratings.com/site/prIl035037) ca Emitentului i-au fost acordate
urmatoarele rating-uri de credit:
credite in
moneda straina
pe termen lung

credite in
credite in lei pe perspectiva credite
moneda straina termen lung
in moneda straina
petermen lung
pe termen scurt

perspectiva
credite lei pe
termen lung

BBB-

F3

Stabila

Fitch a declarat ca se
perioada 2018-2019.

Stabila

BBBa~teapta

ca performanta Municipiului

Bucure~ti

sa ramana stabila in

Fitch este inregistrat potrivit Regulamentului (CE) Nr. 1060/2009 al Parlamentului European
~i al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agenIiile de rating de credit, astfel cum a fost
modificat ("Regulamentul CRA") ca agenIie de rating. Autoritatea Europeana a PieIelor ~i
Valorilor Mobiliare ("ESMA") publica pe pagina de internet (www.esma.europa.eu) 0 lista cu
agenIiile de rating de credit inregistrate conform Regulamentului CRA.
Conform definitiilor de rating, astfel cum au fost publicate de Fitch (www.fitchratings.com) la
data Prospectului, rating-urile mentionate mai sus au urmatoarea semnificatie:
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"BBB" - calitate buna de ram burs are a creditului. Rating-urile "BBB" indica faptul ca
a~teptarile privind riscul de neindeplinire a obligatiilor (default) este scazut in prezent.
Capacitatea de plata a angajamentelor financiare este considerata a fi adecvata, insa conditiile
economlce ~i de afaceri nefavorabile cel mai probabil ar avea afecta negativ 0 astfel de
capacitate.
Calificativele "+" sau "_" pot fi adaugate la un rating pentru a arata pozitia relativa in cadrul
categoriilor mari de rating.
"F3": calitate relativ buna (fair) de rambursare a creditului pe term en scurt - capacitatea
intrinsedi privind plata la scadenta a angajamentelor financiare este adecvata.
"Perspectiva Stabila" - Perspectivele de rating indica directia in care un rating ar putea cel
mai probabil sa se modifice intr-o perioada de 1 pana la 2 ani. Perspectivele reflecta tendintele
financiare sau de alta natura care inca nu au ajuns la nivelulla care ar genera necesitatea unei
reanalizari a ratingului, dar care ar putea avea acest efect daca tendintele continua. Majoritatea
Perspectivelor sunt Stabile, consistent cu experienta privind evolutia istorica a ratingurilor
intr-o perioada de 1 pana la 2 ani. Perspectivele Pozitive sau Negative nu implica faptul ca 0
schimbare a ratingului este inevitabila ~i, de asemenea, ratingurile cu Perspectiva Stabila pot
fi promovate la un nivel superior sau retrogradate lara revizuirea prealabila a Perspectivelor,
in cazul in care circumstantele impun 0 astfel de actiune. Uneori, daca tendinta esentiala
denota elemente amt pozitive cat ~i negative puternic conflictuale, Perspectiva de Rating poate
fi descrisa ca In dezvoltare.
Informatii generale privind semnificatia ratingurilor, precum ~i limitarile, restrictiile ~i
atentionarile care trebuie luate in considerare in legatura cu ratingurile de credit atribuite se
regasesc, in mod informativ ~i lara a fi informatii incorporate prin referinta in acest Prospect,
pe pagina de internet a agentiei de rating Fitch Ratings Ltd (www.fitchratings.com).
15. Autorizarea Emisiunii ~i aprobarea Prospectului
Prin hotararea Consiliului General al Municipiului Bucure~ti nr. 624 din data de 19
Decembrie 2017 a fost aprobata contractarea unei/unor finantari rambursabile interne ~i/sau
externe in valoare totala de pana la 555.000.000 lei, cu scopul de a refinanta 0 parte din
datoria publica locala provenita din emisiunea de obligatiuni realizata de Municipiul
Bucure~ti in anu12015, cod ISIN ROPMBUDBLOI2, cod LEI 529900V5NUSUYNC7R358.
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Prin aceea~i hotarare a Consiliului General a fost mandatata Dna. Gabriela Firea, in calitate de
Primar General al Municipiului Bucure~ti, sa negocieze ~i semneze, in numele ~i pe seama
Municipiului Bucure~ti contractul/contractele de Imprumut, precum ~i orice alte modificari ~i
completari convenite de catre partile contractante ~i orice alte acte, documente, notificari sau
cereri a caror semnare poate deveni necesara In legatura cu incheierea ~i punerea in executare
a contractului/contractelor de imprumut intern sau extern.
Pentru ca autoritatile administratiei publice locale sa poata contracta sau garanta imprumuturi,
precum cele aprobate prin hotararea Consiliului General al Municipiului Bucure~ti 624 din
data de 19 Decembrie 2017, este necesar avizul Comisiei de autorizare a Imprumuturilor
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locale, Comisia de autorizare a irnprumuturilor locale fiind cea care avizeaza imprumuturile
locale care urmeaza a fi contractate precum ~i tragerile ce se pot efectua din finantarile
contractate sau care urmeaza a fi contractate.
Prin hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale nr. 5306 din data de 16 aprilie
2018, a fost avizata favorabil contractarea de catre Municipiul Bucure~ti a unei finantari
rambursabile interne in valoare de 555.000.000 lei, sub forma unei emisiuni de Obligatiuni,
pentru refinantarea emisiunii de obligatiuni emisa in anu12015, cod ISIN ROPMBUDBL012.
Potrivit hotararii Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale nr. 5306 din data de 16
aprilie 2018, responsabilitatea privind oportunitatea contractarii finantarilor rambursabile,
selectia finantatorului, conditiile de finantare rezultate in urma selectiei finantatorului, precum
~i respectarea destinatiei finantarilor rambursabile revin in totalitate ordonatorului principal de
credite, respectiv Primarului General al Municipiului Bucure~ti.
Acest Prospect a fost aprobat prin Dispozitia Primarului General nr. 648 din 20.04.2018.
16. Restrictii cu privire la transferabilitatea Obligatiunilor
Distribuirea prezentului Prospect in anumite jurisdictii poate fi restrictionata prin lege ~i, in
consecinta, persoanele care intra in posesia prezentului Prospect ar trebui sa se informeze cu
privire la aceste restrictii ~i sa Ie respecte. Nerespectarea acestor restrictii poate constitui 0
incalcare a legii valorilor mobiliare a oricarei astfel de jurisdictii ..
Prezentul Prospect nu reprezinta
Obligatiuni.

0

oferta pentru subscriere sau achizitionare a oricaror

Nu a fost intreprinsa ~i nu se va intreprinde nicio actiune c(:l,re ar putea permite posesia ori
distribuirea catre public a prezentului Prospect (sau a oricarui material publicitar in legatura
cu Obligatiunile sau cu Emitentul) in orice tara sau jurisdictie in care este solicitata orice
actiune in acest scop sau in care 0 astfel de actiune ar putea fi restrictionata prin lege.
17. Modul de reprezentare a Detinatorilor de Obligatiuni

Avand in vedere ca legislatia in vigoare in Romania nu contine prevederi care sa
reglementeze vreo procedura sau mecanism de reprezentare a detinatorilor de obligatiuni
emise de autoritati ale administratiei publice, precum Emitentul, prezentul Prospect nu
contine prevederi privind modul de reprezentare a Detinatorilor de Obligatiuni.
18. Admiterea la Tranzactionare
Obligatiunile vor fi admise la tranzactionare pe piata reglementata la vedere administrata de
BVB (segmentul principal, categoria obligatiuni municipale).
Data estimata pentru admiterea la tranzactionare a Obligatiunilor: la data de sau in jurul datei
de 26 aprilie 2018.
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Decontarea tranzactiilor cu Obligatiuni incheiate pe piata secundara se va putea realiza prin
intermediul oricarui Sistem de Decontare a tranzactiilor pe piata secundara.
Estimarea cheltuielilor totale legate de admiterea la tranzactionare a Obligatiunilor: 298.650
RON, rara TVA.
Pietele reglementate sau pietele echivalente pe care, dupa cuno~tintele Emitentuhg, sunt deja
tranzactionate valori mobiliare apartinand categoriei din care fac parte ~i cele care -\lrmeaza a
fi admise la tranzactionare: nu este cazul.
19. Alte informatii
Rating: Obligatiunile nu au fost evaluate de nicio agentie de rating.
Conflicte de interese: Nu exista interese (inclusiv conflicte de interese) care ar putea influenta
semnificativ admiterea la tranzactionare a Obligatiunilor pe piata reglementata la vedere
administrata de BVB. Unii dintre Intermediari ~i/sau afiliatii lor respectivi au fumizat,
ocazional, in trecut ~i ar putea fumiza in viitor servicii de investitii, consultanta financiara ~i
servicii bancare ~i comerciale, catre Emitent, in legatura cu activitatea curenta pentru care au
primit sau ar putea sa primeasca onorarii ~i comisioane specifice. De asemenea, in scopul
Plasamentului, Intermediarii s-au obligat prin contractul incheiat cu Emitentul la plasamentul
garantat al Obligatiunilor la pret de 100% din Valoarea Nominala Unitara ~i la 0 dobanda fixa
de 5,60% pe an.
Informatii din terte surse
Emitentul confirma ca orice infonnatii extrase din surse publice care au fost incluse in
prezentul Prospect au fost preluate in mod corect ~i ca, dupa cuno~tintele sale ~i in masura in
care poate sa i~i dea seama din sursele din care a extras respectivele informatii, niciun aspect
nu a fost omis, care ar fi racut ca infonnatia preluata sa fie incorecta sau sa induca in eroare.
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PREZENT AREA EMITENTULUI

Denumirea legala a Emitentului este Municipiul Bucure~ti. Municipiul Bucure~ti este
organizat ~i functioneaza potrivit prevederilor Legii administratiei publice locale.
Municipiul Bucure~ti are sediul in Romania, Bucure~ti, B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector
5, cod po~tal 050013, telefon: 021.305.55.00, 021.305.55.50. Codul de inregistrare fiscala a
Municipiului Bucure~ti este 4267117.
Istoric

Dovezile arheologice descoperite in zona in care este amplasat Bucure~tiul astAzi atesta 0
vechime de 150.000 ani a a~ezarilor omene~ti in aceasta zona, insa prima ate stare
documentara a Bucure~tiului dateaza din secolul al XV-lea, respectiv din anul 1459, fiind
reprezentata de un act prin care domnitorul Vlad Tepe~ confirma 0 donatie Iacuta unor mici
feudali.
Cercetarile istorice ~i in principal cele arheologice au scos la iveala vestigiile unei cetati,
probabil prima, databila inca din a doua jumatate a veacului al XIV -lea. Atunci se nasc
Bucure~tii ~i in jurul acelei prime fortificatii de 160 metri patrati, vor fi ctitorite rand pe rand
Curtea Domneasca, biserica lui Mircea Ciobanul (1558-1559), ulitele negustorilor ~i
meseria~ilor .
Stabilirea re~edintei domne~ti la Bucure~ti in perioada domnitorului Vlad Tepe~ a avut un rol
determinant in evolutia Bucure~tiului. Recensamantul din 1811 consemna in Bucure~ti un
numar de 2.981 de persoane care se ocupau cu me~te~ugurile ~i comertul.
In 1659 Bucure~tiul devine definitiv capitala Tarii Romane~ti. Ora~ul se dezvolta, apar
numeroase biserici, hanuri mari fortificate ~i prima artera pavata cu barne din lemn, Podul
Mogo~oaiei (1692), ulterior redenumita Calea Victoriei in 1878. Este construita manastirea
Vacare~ti (1724), capodopera a arhitecturii brancovene~ti, aceasta fiind insa daramata in
ultimii ani ai regimului comunist.
In anul 1830 se infiinteaza "Sfatul Ora~enesc", echivalentul administratiei publice locale de
azi ~i are loc 0 prima impartire a ora~ului in zone (sectoare), iar in anul 1846 este elaborat de
catre primarie primul plan de cadastru al Bucure~tiului.
In veacul al XIX-lea ora~ul se modemizeaza. Bucure~tiul devine capitala Romaniei prin
proclamarea independentei de stat in 1877, ceea ce marcheaza inceputul unei perioade
sustinute de dezvoltare economico-sociala a ora~ului.
In acea perioada, Bucure~tiul este considerat cel mai mare ora~ din sud-estul Europei dupa
Istanbul. Apar pavajul, mai intai din lemn, apoi din granit de Scotia ~i Sicilia, iluminatul,
canalizarea ~i parcurile publice. Spre sfar~itul secolului se traseaza cele doua axe, nord-sud ~i
est-vest care structureaza ora~ul. De altfel, domnia lui Carol I (1866-1914) este timpul marilor
edificii reprezentative pentru urbea lui Bucur: Ateneul Roman (1888), Fundatia Carol I
(1891), Ministerul Agriculturii (1894), Palatul de Justitie (1890-1895), Palatul Po~telor (189461
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1900), Palatul Sturdza (1899), Palatul CEC (1900), Palatul Patriarhiei (1907), Cercul Militar
(1912), Hotelul Athenee Palace (1914) etc.
Dupa primul razboi mondial, Bucure~tiul devine una dintre cele mai frumoase capitale
europene, stralucirea vietii culturale ~i sociale, atmosfera ~i arhitectura adudindu-i ' pe buna
dreptate denumirea "micul Paris", Bucure~tiul devenind principalul centru industrial,
comercial ~i financiar al Romaniei.

'j
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Dupa planul de sistematizare din februarie 1926, Bucure~tiul a fost impaqit din punct de
vedere administrativ, intr-o zona centrala ~i 0 zona periferica. Zona centrala avea patru
sectoare, fiecare dintre ele avand un consiliu local. Zona periferica a fost constituita in restul
teritoriului pana la limita forturilor. Comunele cuprinse in aceasta zona au primit statutul de
comunitati suburbane. Interesele ora~ului ~i ale comunelor suburbane erau administrate de
consiliul general care era format din primarii ~i consilierii ale~i de cetatenii celor patru
sectoare prin vot universal ~i secret, din primarii comunelor suburbane ~i din consilierii de
drept prevazuti de Legea nr. 16711929 care aveau numai un vot consultativ. Conducerea
administratiei era asigurata de Primarul General, ales de consiliul general.
Instaurarea dupa al doilea Razboi Mondial a "puterii populare" creeaza conditiile aparitiei
regimului comunist, care s-a mentinut pana in decembrie 1989.
Un rol deosebit in aceasta perioada in economia ora~ului I-a avut industria de constructiimontaj, numarul de salariati crescand de la 39.700 in 1950 la peste 97.000 in 1983.
Daca pana in anul 1950, principalele ramuri industriale dezvoltate in Bucure~ti erau industria
u~oara ~i alimentara (57,90/0) ~i industria chimica (24,10/0), in 1982 industria chimica a atins
un nivel de 55% din totalul structurii industriale. Dupa anul 1950, sectorul industrial a
inregistrat un ritm mediu anual de cre~tere sustinut, asigurand astfel suprematia capitalei in
ceea ce prive~te nivelul productiei, prin raportare la productia inregistrata la nivelul intregii

tari.
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In 1993, respectiv la trei ani dupa caderea regimului comunist (1989), in Bucure~ti se
concentra 12,7% din populatia activa a tarii cuprinzand 385 societati mijlocii cu 0 medie de
1.000 angajati. Societatile cu mai mult de 5.000 de salariati reprezentau la acel moment numai
1,8% din total.
In prezent, Municipiul Bucure~ti este principalul centru politico - administrativ al tarii, aici
aflandu-se sediul pre~edintiei, parlamentului, guvemului, sediile centrale ale celor mai multe
partide politice, institutii culturale ~i de invatamant, institutii financiare, societati ~i sediul
celor mai multe banci.
Bucure~tiul

are statut de unitate administrativ-teritoriala aparte (asemanator judetului) ~i este
cel mai important centru politic, economic, financiar-bancar, comercial, cultural-~tiintific,
educational, de transport, informational, sportiv ~i turistic al tarii. De asemenea, Bucure~tiul
este un important nod feroviar, rutier ~i aerian. La 1 iulie 2017, erau inregistrati cu domiciliul
in Bucure~ti 2.104.967 locuitori (9% din populatia larii), rezultand 0 densitate a populatiei de
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8771 locuitori pe kilometru patrat. Potrivit Institutului National de Statistica, populatia cu
domiciliu in Bucure~ti, de peste doua milioane de locuitori, 11 pozitioneaza pe locul ~ase in
ierarhia capitalelor din Vniunea Europeana, dupa numarul populatiei; in timp ce potrivit
Eurostat, Bucure~ti este a ~aptea capitala din VE dupa numarul locuitorilor, dupa Londra,
Paris, Berlin, Madrid, Roma, Atena.

)

Date geografice

Potrivit Institutului National de Statistica, Municipiul Bucure~ti are 0 suprafata de 240 km
patrati (0,1% din suprafata Romaniei), fiind cel mai mare ora~ al Romaniei.

[1
Municipiul Bucure~ti se afla situat in sud, sud-estul Romaniei, in Campia Vlasiei, campie care
face parte din Campia Romana.

[

Altitudinea maxima a Bucure~tiului atinge 90 metri. Ora~ul este pozitionat la 0 distanta de 60
km nord de fluviul Dunarea, la 120 km sud de Muntii Carpati, ~i 226 km vest de Marea
Neagra. Fata de alte capitale europene, Bucure~tiul se afla la 425 km de Sofia, 735 km de
Belgrad, 1.730 km de Berlin, 1.140 de Viena, 1.285 km de Atena, 2.040 km de Roma ~i 2.460
km de Paris.
.
Bucure~tiul este traversat de doua rauri, Dambovita ~i Colentina, cele doua vai formate in
jurul raurilor impartind ora~ul in cateva zone, sub forma de platouri cu meandre ~i terase.
Luncile acestor rauri au fost modificate de-a lungul timpului prin lucrari de canalizare.

Clima Municipiului Bucure~ti este temperat - continental a, cu u~oare nuante excesive ~i cu
unele diferentieri ale temperaturii aerului cauzate de incalzirea suplimentara a retelei stradale
din interiorul sau, de arderile de combustibili industriali ~i casnici, de radiatia exercitata de
zidurile c1adirilor etc.
Municipiul Bucure~ti are un statut special in administratia romaneasca, in sensul ca este
singurul municipiu care nu apaqine niciunui judet.
Ora~ul are 0 forma circulara, axele sale masurand circa 24 km pe directia N -S ~i circa 22 km
E-V, fiind dispuse radial (in sensul acelor de ceasomic) astfel incat, fiecare sa aiba in
administratie 0 parte a centrului ora~ului. Intre aceste limite, municipiul Bucure~ti cuprinde
~ase sectoare administrative (numerotate cu cifre arabe, de la 1 la 6). Fiecare sector are
propriul consiliu local format din 27 consilieri ale~i prin vot, propria primarie ~i un primar.

Primaria Municipiului Bucure~ti administreaza ora~ul ~i este condusa de un Primar General,
iar deciziile sunt aprobate de Consiliul General a1catuit din 55 de consilieri ale~i.
Pe sectoare administrative, situatia la 1 iulie 2017 se prezenta astfel:

Municipiul Bucure~ti

Populatia dupa domiciliu, la
1 iulie 2017

~o~etripatrati

2.104.967

240
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Suprafata -

Densitatea locuitorilkilometru patrat
8.771
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3.548 ~

Sector 1

248.353

70

Sector 2

371.329

32

11.604

Sector 3

473.114

34

13.915

Sector 4

323.032

34

9.501

Sector 5

299.325

29

10.322

Sector 6

389.814

41

9.508

/

Sursa: lnstitutul National de Statistidi
Municipiul

Bucure~ti:

Municipiul Bucure$ti:

impartirea suprafetei pe sectoare

structura pop,ulatiei pe sectoare

12%
18%

~
• Sector 1

• Sector 2

• Sector 3

• Sector 4

• Sector 5

• Sector 6

Sursa: lnstitutul National de Statistica

Zona Metropolitana ~i Aglomeratia U rbana

Bucure~ti

Aglomeratia Urbana Bucure~ti are 0 suprafata de circa 1.730 km2 (din care 13% este suprafata
Municipiului Bucure~ti) ~i include (i) din judetul Ilfov, ora~ul Bufiea, 28 de comune din
jumatatea de sud a judetului ~i (ii) din judetul Giurgiu, ora~ele Bolintin Vale, Mihaile~ti ~i 8
comune din partea de nord-est ajudetului ("Aglomeratia Urbana Bucure~ti") .
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Aglomeratia Urbana Bucure~ti este inclusa in Zona Metropolitana, ocupand, in principal,
partea de sud-vest a acesteia. Suprafata total a a Zonei Metropolitane a Municipiului Bucure~ti
este de 5.046,1 km2, din care teritorii urbane sunt in suprafata de 722,70 km2 ~i Municipiul
2
Bucure~ti, in suprafata de 240 km . Zona Metropolitana are in centrul sau Municipiul
Bucure~ti ~i se desIa~oara la limita urmatoarelor uniHiti administrativ-teritoriale:
• spre Nord: comunele Butimanu, Peri~, Ciolpani, Gruiu, Nuci;
• spre Nord-Est: comunele Gradi~tea, Petrachioaia, Sine~ti , Belciugatele, Fundulea, Ileana;
• spre Est ~i Sud-Est: comunele Nicolae Balcescu, Valea Argovei, Frasinet, Manastirea;
• spre Sud: fluviul Dunarea, mal stang;
• spre Sud-Vest ~i Vest: comunele Chimogi, Greaca, Go~tinari , Comana, Adunatii Copaceni, Mihaile~ti, Buturugeni, Gradinari, Ogrezeni, Crevedia Mare, Vanatorii Mici;
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•

spre Vest

~i

Ciocane~ti ,

Nord-Vest: comunele Gaiseni,
Butimanu, Nicule~ti .

Flore~ti

-

Stoene~ti ,

Tarta~e~ti ,

Ulmi, Joita,
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Sursa: Planul Urbanistic General al Municip iului Bucure$ti, aprobat prin HCGMB nr 26912000, prelung it prin HCGMB nr.
23212012.

Date demografice
Municipiul

Bucure~ti

este cel mai populat ora~ al Romaniei.

Recensiimantul populafiei ~i locuinfelor din Romania 2011

Conform ultimului recensamant al populatiei ~i locuintelor din Romania realizat in anul 2011 ,
populatia Municipiului Bucure~ti numara 1.883.425 de persoane, inregistrand 0 scadere a
populatiei stabile cu 2,2% fata de precedentul recensamant al populatiei ~i locuintelor din
Romania realizat in 2002. Scaderea populatiei intre anii 2002 ~i 2011 s-a datorat, in principal,
migratiei populatiei dinspre Municipiul Bucure~ti inspre localitatile limitrofe acestuia din
cadrul judetului Ilfov. Dintre Sectoarele Municipiului Bucure~ti, Sectorul 3 a fost, potrivit
datelor recensamantului din 2011 , cel mai mare sector din punct de vedere al populatiei
stabile (385,4 mii persoane). Repartizarea populatiei stabile in celelalte 5 sectoare ale
Municipiului Bucure~ti a fost urmatoarea: Sectorul 1 (225,4 mii persoane), Sectorul 2 (345,4
mii persoane), Sectorul 4 (287,8 mii persoane), Sectorul 5 (271 ,6 mii persoane) ~i Sectorul 6
(367,8 mii persoane). Potrivit aceluia~i recensamant realizat in anul 2011 , raportat la numarul
de barbati ~i femei , Municipiul Bucure~ti inregistra cel mai mare ecart dintre numarul de
femei ~i barbati din tara, ponderea barbatilor in Municipiul Bucure~ti fiind de 46,3% fata de
media pe tara care era de 48,6%.
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In ceea ce prive~te distributia populatiei stabile pe grupe de varsta in Municipiul' ~ucure~ti,
ponderile pe medii de varsta erau de 12,4% pentru grupa de varsta 0-14 ani, 12% pentru grupa
de varsta 15-24 ani, 61,1 % pentru grupa de varsta 25-64 ani ~i de 14,5% pentru grupa de
varsta 65 de ani ~i peste. Persoanele in varsta de 85 ani ~i peste detineau 0 pondere de 1,5%
din totalul populatiei stabile.
eu privire la distributia populatiei dupa etnie, potrivit informatiilor fumizate de persoanele
care au dorit sa faca disponibile aceste informatii, din 1.663,4 mii de persoane (celelalte
persoane pana la populatia totala a Municipiului Bucure~ti au refuzat sa dea declaratii in acest
sens), 1.618,9 mii s-au declarat romani (97,3%), 3,4 mii de persoane s-au declarat de etnie
maghiara (0,2%) ~i 24 mii de persoane s-au declarat romi (1,4%). Alte grupuri etnice pentru
care s-a inregistrat un numar de peste 1.000 persoane au fost: turci (2,3 mii persoane), evrei
(1,3 mii persoane), germani (1,2 mii persoane) ~i chinezi (1.000 de persoane). Fata de
recensamantul din anul 2002, in Municipiul Bucure~ti, nu au rezultat diferenle semnificative
in ceea ce prive~te distributia populatiei stabile dupa etnie. S-a inregistrat 0 u~oara cre~tere a
ponderii populatiei de etnie romana (de la 97,0% la 97,3%) ~i 0 descre~tere foarte mica a
ponderii populatiei de etnie maghiara (de la 0,3% la 0,2%), iar ponderea populatiei de etnie
roma a ramas aceea~i (de 1,4% din totalul populatiei stabile care ~i-a declarat etnia).
Structura confesionala, rezultata in urma declaratiilor date de 1.661,2 mii de persoane in
cadrul recensamantului din 2011 din totalul populatiei stabile (celelalte persoane pana la
populatia total a a Municipiului Bucure~ti au refuzat sa dea declaratii in acest sens sau au fost
persoane pentru care datele au fost colectate din diverse surse administrative), arata ca 95,6%
dintre persoanele care ~i -au declarat religia sunt de religie ortodoxa, 1,3 % s-au declarat de
religie romano-catolica, 0,5% de religie musulmana, iar 0,3% penticostala. Persoanele de alta
religie decat cele prezentate mai sus reprezinta 1,6% din totalul celor care au dat declaratii in
acest sens. Din totalul populaliei stabile, 0,7% s-au declarat "rara religie" ~i atei.
Prin prisma nivelului de instruire absolvit, conform recensamantului din 2011 din totalul
populatiei stabile, 23,0% au nivel scazut de educatie (primar, gimnazial sau rara ~coala
absolvita), 43,3% nivel mediu (postliceal, liceal, profesional sau tehnic de mai~tri) ~i 33,7%
nivel superior. La 20 octombrie 2011, din persoanele care nu aveau nicio ~coala absolvita,
3.342 erau analfabete. 2
Date demografice curente

J
J
J
J
J
J

Potrivit datelor provizorii ale Institutului National de Statistica, la 1 iulie 2017, erau
inregistrali cu domiciliul in Bucure~ti 2.1 04.967 locuitori (9% din populalia larii), din care
981.183 de sex masculin ~i 1.123.784 feminin, rezultand 0 densitate a populatiei de 8.771
locuitori pe km patrat.

2 Comunicat de presii - 5 iulie 2013 privind rezultatele definitive ale Recensamantului Populaliei ~i al Locuinlelor - 2011 (caracteristici
demografice ale populaliei) in Municipiul Bucure~ti;
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Persoane cu domlciliul in Munlclplul
la 1 iulie 2017

Bucure~tl,

Sursa: lnstitutul National de Statistidi

Relatia Municipiului Bucure~ti cu alte

ora~e

Bucure~tiul

este ora~ infratit cu Atena - Grecia, Atlanta - SUA, Pretoria -Africa de Sud,
Ankara - Turcia, Amman - Iordania, Chi~inau - Republica Moldova, Nicosia - Cipru ~i
Beijing - Republica Populara Chineza.
Economia
Bucure~tiul

este cel mai prosper ora~ din Romania, fiind unul dintre principalele centre
comerciale ~i noduri de transport din Europa de Est, aici producandu-se incepand cu 2006
peste 200/0 din Produsul Intern Brut ("PIB"), potrivit datelor Institutului National de Statistica.
Tendinta este de cre~tere, in anul 2016 ponderea PIB a Municipiului Bucure~ti ajungea la cca.
25% din PIB-ul total pe tara, cu aprox. 10% mai mare fata de valoarea din anul anterior.
Structura economica a Municipiului Bucure~ti reflecta intreaga paleta de activitati, fiind
reprezentate toate ramurile industriei ~i serviciilor inclusiv cele ce deriva din functia de centru
administrativ al Romaniei.
Economia Municipiului Bucure~ti este in principal axata pe cornett ~i servicii, acestea din
urma crescand in importanta in special in ultimii ani. Ora~ul are peste 100.000 de unitati
locale active (firme) , inclusiv sediile sociale pentru aproape toate marile companii care i~i
desIa~oara activitatea in Romania. De exemplu, in Bucure~ti, numai in anul 2017 s-au
inregistrat peste 2.300 de inmatriculari de societati cu participare straina la capitalul social
subscris.

Resurse naturale
Municipiul Bucure~ti impreuna cu Aglomeratia Urbana
resurse naturale:
(a) fond forestier pentru exploatarea lemnului

~i

(b) fond piscicol;
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Bucure~ti

beneficiaza de urmatoarele

a fructelor de padure;

l
l
l
l

!
+ /

(e) retea hidrografiea bine definita eompusa din doua nluri prineipale, Dambovita ~i
Colentina. Pe langa Arge~, Dambovita reprezinta a doua sursa importanta de apa potabila
pentru Bueure~ti, prin statia de tratare Areuda, eu un debit preluerat de 7,5 me/so Pe langa
eele doua rauri mai sus mentionate, reteaua hidrografiea a Bueure~tiului mai euprinde ~i
un numar de 20 de laeuri de agrement;
(d) fond funeiar agrieol;
(e) peisaj favorabil dezvoltarii turismului eu bogat potential einegetie, preeum padurile
Snagov, Baneasa, Buftea, Mogo~oaia, Pustnicul, Cerniea, Raioasa, Caldaru~ani;
(f) resurse ale subsolului preeum (i) petrol ~i gaze in Peri~, Pope~ti-Leordeni ~i Bragadiru, (ii)
petrol in Catelu, Jilava, Dumitrana ~i Domne~ti, (iii) gaze in Moara Vlasiei, Pasarea,
Cozieni ~i Copaeeni, (iv) argile eomune in Buftea ~i Pantelimon, (v) nisipuri ~i pietri~uri
in Gradi~tea, Brane~ti ~i toate luncile ~i terasele raurilor, (vi) ape mezotermale eu valoare
balneara in Baneasa ~i Balote~ti;

(g) rezervatii naturale preeum padurea ~i laeul Snagov ~i padurea Caldaru~ani.
~i

Forta de mUDdi. Resursele de mUDdi

populatia activ3 civiHi

La ineeputul anului 2017, resursele de munea reprezentau 1.229,3 mii persoane, eu 4,7 mii
persoane mai putin fata de ineeputul anului 2016. Repartitia pe sexe este urmatoarea: 49,6%
femei ~i 50,4% barbati. In Munieipiul Bueure~ti, la 1 ianuarie 2017, se regasea 13,7% din
total populatie aetiva eivila din Romania, situandu-se pe primulloe la nivel national.
- mii persoane -

Efectiv la 1 ianuarie 2017
MUNICIPIUL BUCURESTI

Total

I
J

Femei

a. resurse de munca (02-03-04+05+06±O7)

1.229,3

619,9

609,4

1.231,7

populatia in varsta de munca

1.217,8

608,0

609,8

1.219,2

1.174,5

600,8

573,7

1.063,4

2,4

1,4

1,0

2,3

4,3

2,4

1,9

4,4

119,9

57,3

62,6

110,0

10,4

6,5

3,9

10,0

15,6

11,9

3,7

14,6

constructii - total

149,0

105,5

43,5

140,0

corneTt cu ridicata ~i cu amanuntul; repararea
autovehiculelor ~i motocicletelor - total

216,5

103,3

113,2

190,9

1)

b. populatia ocupata civila - total
agricultura, silvicultura ~i pescuit
industria extractiva - total

J
J
J
J
J
J

Barbati

Date medii
2016

industria prelucratoare - total
productia ~i furnizarea de energie electrica
gaze, apa calda ~i aer conditionat - total

~i

termica,

distributia apei; salubritate, gestionarea de~eurilor,
activitati de decontaminare - total
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transport ~i depozitare - total

/

63,0

48,5

14,5

59,5

restaurante - total

36,8

16,7

20,1

31,0

~i

89,6

54,6

35,0

80,8

48,0

14,7

33 ,3

43,3

8,3

4,9

3,4

7,5

77,8

32,7

45,1

68 ,7

117,1

73,9

43,2

98,4

administratie publica ~i aparare; asigurari sociale din
sistemul public - total

41,7

15,9

25,8

40,6

mvatamant - total

47,7

14,4

33,3

46,6

~i

63 ,7

13,0

50,7

56,7

26,2

10,9

15,3

23,4

36,5

12,3

24,2

34,7

18,6

8,6

10,0

19,7

1.193,1

609,4

583,7

1.083,1

36,2

10,5

25,7

148,6

hoteluri

~i

informatii

comunicatii - total
~i

intermedieri financiare

asigurari - total

tranzactii imobiliare - total
activitati profesionale,

~tiintifice ~i

activitati de servicii administrative
servicii suport - total

sanatate

tehnice - total
~i

activitati de

asistenta sociala - total

activitati de spectacole, culturale

~i

recreative - total

alte activitati de servicii - total
c.

~omeri

d. populatia activa civila (b+c)
e. populatia in pregatire profesionala ~i alte categorii
de populatie in varsta de munca (a-d)
Sursa: Institutul National de Statistidi

La data de 31 decembrie 2017, raportat la persoanele aflate in evidenta Agentiei Nationale
pentru Ocuparea Fortei de Mundi, s-a inregistrat 0 rata a ~omajului in Municipiul Bucure~ti
(numar ~omeri/numar populatie avand varsta de munca (16-64 de ani) exprimat procentual) de
1,53%, raportat la 0 populatie civila activa de 1.193.100 locuitori.

Numarul ~omerilor inregistrati - la

sfar~itul

perioadei

Anul2016

Anul2017

trim.I

trim.II

trim.III

trim. IV

trim.I

trim.II

trim.III

trim.IV

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

[

MUNICIPIUL BUCURE~TI
Numarul total al

~omerilor

mregistrati
- ~omeri in plata
din care: absolvenfi
- ~omeri neindemnizati

20.483

20.047

19.433

18.619

18.527

18.422

18.410

18.275

4.106

3.724

3.353

3.204

3.101

2.816

2.658

2.503

185

17

84

172

77

12

103

169

16.377

16.323

16.080

15.415

15.426

15.606

15.752

15.772
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Structura numarului de ~omeri inregistrati,
in Municipiul Bucure~ti, la sfar~itul anului 2017

Sursa: Institutul National de Statistica

Reprezentativitatea vasta a diverselor sectoare ale economlel In Bucure~ti determina un
produs intern brut local per capita (cca. 24.000 EURIlocuitor in 2017) de peste doua ori mai
mare decat media nationala ~i mai mare decat media la nivelul Uniunii Europene, conform
datelor Eurostat. Fiind capitala Romaniei, Municipiul Bucure~ti are un numar mare de
angajati nu numai in sectorul privat, dar ~i in administratia publica ceea ce determina 0 rata a
~omajului de aproximativ 1,530/0 (decembrie 2017), fiind una dintre cele mai scazute rate din
tara.
Ca~tigul salarial nominal net in luna decembrie 201 7, la nivelul Municipiului Bucure~ti, a fost
de 3.545 RON/persoana (conform Institutului National de Statistica). Ca~tigul sal ari al
nominal net se obtine prin scaderea din ca~tigul salarial nominal brut a: impozitului,
contributiei salariatilor pentru asigurarile sociale de sanatate, contributiei individuale de
asigurari sociale de stat ~i a contributiei salariatilor la bugetul asigurarilor pentru ~omaj . .

Coreland numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat cu populatia dupa
domiciliu, se constata ca in anul 2017, in Municipiul Bucure~ti, 23% din populatie 0
constituie pensionarii. Sectorul cu cea mai mare pondere a numarului de pensionari din total
populatie este sectorul 2, unde peste 26% din locuitori sunt pensionari, urmat de sectorull cu
aproape 25%. Sectorul care inregistreaza cei mai putini pensionari este sectorul 5 cu 20%.

J
J
J
J
J

Repartizarea efectivului de pensionari de asigurari sociale de stat (inclusiv beneficiarii
de ajutor social), pe grupe de pensii, in luna decembrie 2017
-persoaneMunicipiul
Grupe de pensii

Sector 1

Sector 2

Sector 3

Sector 4

Sector 5

Sector 6

61.366

96.880

98.524

74.039

60.180

94.556

Bucure~ti

Total pensionari

485.545
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[1
din care, cu pensia:
sub 500 lei

31.135

3.879

6.012

5.899

4.498

6.202

4.645

501- 1000 lei

141.625

15.033

28.010

28.917

21.794

22.230

25.641

1001 - 1500 lei

155.503

16.089

30.341

33.294

25.039

18.887

31.853

peste 1500 lei

157.282

26.365

32.517

30.414

22.708

12.861

32.417

Sursa: lnstitutul NaJional de Statistidi

Educatie

[1

Municipiul Bucure~ti are vechi traditii in domeniulinvatamantului, cea mai veche ~coala fiind
considerata cea care a functionat in chiliile din jurul bisericii Sf. Gheorghe Vechi din secolul
al XVI-lea.
Ca urmare a aparitiei "Legii Instructiunii" din anul 1866, in Bucure~ti iau fiinta noi ~coli
primare, gimnaziale, liceale, in jurul anului 1880 la aproape 175.000 de locuitori existand 35
~coli primare, 3 ~coli gimnaziale, 2 licee (Sf. Sava ~i Matei Basarab). In anul 1869 a fost
deschisa oficial, prin decret semnat de AI. I. Cuza, Universitatea din Bucure~ti. In anul 1913
se infiinteaza Academia de Inalte Studii Comerciale ~i Industriale, in 1920 Politehnica
Bucure~ti (prin transformarea ~colii Nationale de Poduri ~i ~osele), iar in anul 1922 Institutul
National de Educatie Fizica. In anul 1955 se generalizeaza invatamantul obligatoriu de 7 ani,
iar 10 ani mai tarziu, invatamantul de 8 ani.
La data Prospectului, Municipiul Bucure~ti este cel mai mare centru universitar din tara,
concentreaza 31 % din numarul de facultati ~i personal didactic. Numarul institutiilor de
invatamant superior s-a dublat fata de anu} 1990, ajungand la 33 de unitati in anu} 2017. In
anul universitar 2016-2017 erau inscri~i 126.709 studenti, majoritatea studentilor optand
pentru facultati cu specializari din profilele universitar (filologie, pedagogie, matematicafizica etc), economic sau tehnic.
Unitatile ~colare pe niveluri de educatie din

Bucure~ti

Anul ~colar
2015/2016

Anul ~colar
2016/2017

570

568

9

18

invatamant pre~colar

216

203

invatamant primar ~i gimnazial (inclusiv invatamantul
special)

188

190

inviiliimant primar # gimnazial

174

176

inviiliimant primar $i Rimnazial special

14

14

Total
invatamant antepre~colar (cre~e)
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l
invatamantul secundar ciclul 2 (liceal, profesional ~i de
mai~tri, inclusiv invatamantul special)

125

124

invatamant superior - licen1a

32

33, .

'.
'.

Sursa: Institutul National de Statistidi

J

Sanatate

;/

Municipiul Bucure~ti ocupa locul intai in ierarhia nationala din punct de vedere al numarului
de spitale ~i policlinici, concentrand aproape 16% din spitalele ~i 54% din policlinicile din
Romania.
Categorii de unitati
sanitare Bucure~ti

Forme de proprietate

2016

2017

Total

92

93

Proprietate publica

51

50

Proprietate privata

41

43

Total

17

21

Proprietate publica

7

8

Proprietate privata

10

13

Total

44

42

Proprietate publica

43

41

Proprietate privata

1

1

Total

6

6

Proprietate privata

6

6

Spitale

Ambulatorii de
specialitate

Ambulatorii integrate
spitalului

Policlinici
Sursa: Institutul National de Statisticii

Societatile din Bucure~ti

J

J
J
J
J

Economia Bucure~tiului este in principal axata pe comeq ~i servicii, acestea din urma
crescand in importanta in special in ultimii ani. Ora~ul are peste 100.000 de unitati locale
active (firme), inclusiv sediile sociale pentru aproape toate marile companii care i~i desIa~oara
acti vitatea in Romania.
Tabelul urmator prezinta numarul de societati inmatriculate in Bucure~ti in anii 20 16
Tip societate
Societate cu raspundere limitata (SRL)
Societate pe actiuni (SA)
Grup de interes economic
Persoana fizica autorizata (PF A)
intreprindere individuala
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201 7:

2016

2017

16.050
39

19.953
81

o

2

1.879
77

2.063
96

--~.

.

\

' I

Tip societate
intreprindere familiala
Societate in comandita pe actiuni
Societate in nume colectiv
Grup European de interes economic
Societate cooperativa
Cooperativa agricola
Societate in comandita simpla
Total

[1
2016

2017

15
0
0
0
1
1
0
18.062

11
1
1
2
2
3
1
22.216

Sursa: Registrul Comerlului

In Bucure~ti, numai in anul 2017 s-au inregistrat peste 2.300 de inmatricuHiri de societati cu
participare stdiina la capitalul social subscris:
Valoarea ca italului social total subscris ex rimat in:
Societati
Moneda nationaJa
-numar- lei Municipiul Bucure§t()

2.373

109.005.000,6

Valuta
- Dolari SUA 26.972.921

- EURO 23.954.023

Sursa: Institutul Nalional de Statistica. *) date pro vizo rii

Cei mai mari 10 agenti economici care contribuie la bugetul local al Municipiului
Bucure~ti

Nr.
crt.

Denumire agent economic

Total sume achitate in
2016 (lei)

Total sume achitate in
2017 (lei)

1.

Netcity Telecom SRL

4.524.242

4.725.677

2.

Complex Multifunctional Victoria

2.452.929

2.516.198

3.

City Gate Bucharest SRL

2.117.443

2.110.630

4.

Euromedia Group SA

1.758.969

1.861.217

5.

REBUSA

1.718.402

1.398.221

6.

OMV Petrom Marketing SRL

1.262.787

1.241.777

7.

Mol Romania Petroleum Products SRL

966.297

1.348.933

475.790

461.080

302.429

308.741

240.106

245.403

8.
9.
10.

Banca Romana de DezvoltareGroupe Societe Generale SA
Telekom Romania Communications
SRL
Rompetrol Downstream SRL

Sursa: Evidentele Primariei Municipiului Bucure~ti

73

[.

l
Cei mai mari 10 agenfi economici care au inregistrat datorii catre bugetul local al
M unlclplu
. . . IUI·B ucure~ f 1

;/

Nr.
crt.

Denumire agent economic

Motivatie

Total sume
restante in 2016
(lei)

Total sume restante
in 2017 (lei)

1.

Bucharest Financial PIazza SRL (actual
B.C.R.)

Litigiu

99.291.265

102.577.121

2.

World Trade Center Bucure~ti

InsolventA

65.247.332,76

65.247 .332,76

3.
4.
5.
6.
7.

Bomax Imobiliare SRL
Mol Retail Comer! SRL
Dragomir Daniel
Premier Restaurants Romania SRL

InsolventA
Litigiu
Litigiu
Litigiu
Litigiu

17.568.078,53
3.239.027,82
3.616.719,71
1.737.282,1 0

17.568.078,53
2.704.184, 16
3.821.714,5
2.253.516,94 '

1.292.163,20

1.294.510,07

8.
9.

Oberlehner Hermann
S.c. Macons &Co SRL

Litigiu

937.415 ,72
908.493,36

937.415 ,72

10.

O.T.P. Bank Romania S.A.

792.202,64

792.202 ,64

Ministerul Finantelor Publice

Insolventa
Litigiu

967.565 ,11

Sursa: Evidentele Primariei Municipiului Bucure,yll

Primii 10 parteneri economici ai Municipiului Bucure~ti in functie de valoarea
contractelor incheiate
Nr.
crt.

1

2

J
J
J
J
J

3

4

Contract

Executant I Beneficiar

Data

Direcfia
inifiatoare

Obiectul
Contractului

Valoarea
contractului
(tara TVA)

Durata
Contractu I
ui

Directia
General a
Management
Proiecte Cu
Finantare
External
Serviciul Uip
Faza 2 Glina

Reabilitarea
colectoarelor
principale de
canalizare AO
si BO - CL 3

63.779.648,46
lei

19.05.2019

74.788.994,77
lei

31.12.2018

80.264.154,63
lei

16.05.2019

81.636.522,76
lei

(s-a
prelungit cu
265 zile
lucratoare
lneepand eu
15.03.20181

03.05.2016

ASOCIEREA TAHAL
CONSULTING ENGINEERS
LTD ~i TRIADA PROD
IMPEX SRL I MUNICIPIUL
BUCURESTI

15.06.2007

SC DELTA ACM 93 & SC
EUROVIA CONSTRUCT
INTERNATIONAL - SEARCH
CORPORATIONS SRL, SC
DELTA ACM 93 SRL I
MUNICPIUL BUCURESTI

Directia
Generala
Infrastructura

17.06.2014

ASOCIEREA ROTARY
CONSTRUCTII ~i BREXXON
DDS SA I MUNICIPIUL
BUCURESTI

Directia
Generala
Management
Proieete Cu
Finantare
External
Serviciul Uip
Faza 2 Glina

30.12.2013

ASOCIEREA CO.GE.FA SPA
- S.IMC.O SRL - SCT
BUCURESTI SA - SC
AECOM INGINERIA SRL LUCA WAY - SCSCIT IMPEX
SRL - EnergoBit SA I

Directia
Generala
Servicii Publieel
Directia Utilitati
Publiee
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Lucrari de
constructii ~i
proiect tehnic
"Strapungere
Bd. Nicolae
GrigorescuSplai
Dudescu"
Construirea
sistemului de
drenarepe
partea dreapta
a casetei si
alte lucrari la
sistemul de
evacuare din
laeuri - CL 2
Realizarea
retelelor de
alimentare eu
apa,
canalizare,
iluminat

[I
. I

[I

,I
I

public si a
drumurilor
aferente
ansamblului
Henri Coanda,
lot II

MUNICIPIUL BUCURESTI

5

6

08.05 .2014

29.12.1997

ASOCIEREA ASTALDI SPA EUROCONSTRUCT
TRADING SRL - RCV
GLOBAL GROUP SRL I
MUNICIPIUL BUCURESTI

SC LUXTEN LIGHTING
COMPANY SA l
MUNICIPIUL BUCURESTI

Directia
Generala
Infrastructura

Directia
Generala
Servicii Publicel
Directia Servicii
Integrate

Modemizare
Infrastructura
rutiera Piata
Sudului
Contract
delegare
serviciu
iluminat
public in
Municipiul

88 .073 .947,44
lei

31.12.2018

104.788.000 lei
I
pentru anul
2018

30.06.2018

117.752.231 ,16
lei

prelungit
prin Act
aditional nr.
771106.10.2
017 (s-a
pre1ungit cu
129 zile
lucratoare
de la data
ordinului de
i'ncepere din
09.10.20l7)

247.830.519,66
lei

31.12.2018

487.269.910,65
lei

estimat
2021

505.965 .000,00
lei

26.11.2020

Bucure~ti

7

8

9

30.12.2013

ASOCIEREA CO.GE.FA SPA
- S.lMC.O SRL - SCT
BUCURESTI SA - SC
AECOM INGINERIA SRL LUCA WAY - SCSCIT IMPEX
SRL - EnergoBit SA I
MUNICIPIUL BUCURESTI

Directia
Generala
Servicii Publicel
Directia Utilitati
Publice

04.08.2011

ASOCIEREA SC
TEHNOLOGICA RADION
SRL - SC TAIB SA - SC VIA
PROIECT SRL / MUNICIPIUL
BUCURESTI

Directia
Generaia
Infrastructura

02.10.2007

ASOCIEREA SJV BOGL
ASTALDI EUROCONSTRUCTTEHNOLOGICA - PROIECT
BUCURESTI I MUNICPIUL
BUCURESTI

Directia
Generala
Infrastructura

Realizarea
retelelor de
alimentare cu
apa,
canalizare,
i1uminat
public si a
drumurilor
aferente
ansamblului
Henri Coanda,
lot I
Reabilitare
sistem rutier
cu linii de
tramvai pe
Sos.
Pantelimon si
Sos. Iancului
Lucrari de
executie ~i
proiect tehnic
aferent
obiectivului
de investitii
"Penetratie ~i
racord Sp1aiul
Independentei
- Ciurel Autostrada
Bucure~tiPite~ti "

10

22.06.2017

ASOCIEREA FCC
CONSTRUCCION &
AQUALIA INTECH SA & SC
SUEZ INTERN ATIONAL SAS
I MUNICIPIUL BUCURESTI

.. .
Sursa: Datele inter ne ale MumclplUlul BuCUre$tl

Directia
Generala
Management
Proiecte Cu
Finantare
Externa l
Serviciul Uip
Faza 2 Glina

Turism
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Extindere
Statie de
Epurare a
apelor Uzate
~i constructie
incineratorului
de namol- CL
1

[I
[I
[I

l
l
l

Prin functiile sale complexe, prin pozitia in cadrul tarii ~i prin numeroasele objective cu
valoare istorica ~i arhitectonica, Bucure~tiul reprezinta unul dintre principalele centre turistice
ale Romaniei. Capitala dispune de 0 apreciabila baza materiala, in continua extindere.
Activitatea turistica din Bucure~ti ~i din intreaga tara este coordonata de catre Ministerul
Turismului ~i sustinuta de mai multe societati de turism.
Cele mai importante obiective turistice ale Municipiului Bucure~ti sunt: Casa Poporului
(Palatul Parlamentului), Ateneul Roman, Arcul de Triumf, Palatul Bancii Nationale, Teatrul
National, Universitatea, Parcul Ci~migiu, Gradina Botanica, Parcul Regele Mihai I al
Romaniei (fostul Pare Herastrau), Muzeul Satului, Muzeul National de Arta a Romaniei,
Muzeul National de Istorie a Romaniei.
Datele prezentate in urmatoarele tabele sunt obtinute din cercetarea statistica referitoare la
"Frecventarea structurilor de primire turistica cu functiuni de cazare" care se adreseaza tuturor
structurilor de primire cu 0 capacitate de cazare turistica de minim 10 locuri-pat.
Numar sosiri in principalele structuri de primire turistica cu functiuni de cazare
turistica in Bucure~ti
Anul2017

Tipuri de structuri de
prim ire turistica
Total

ian.

feb.

mar.

apr.

mai

iun.

iuI.

aug.

sep.

nov.

oct.

dec.

123.909 137.850 169.362 158.925 190.832 188.770 181.938 175.745 199.641 197.471 171.328 148.199

din care:
Hoteluri

118.895 131.632 161.822 151.497 182.072 180.199 171.700 164.592 189.373 187.251 163.036 141.721

Sursa: Institutul National de Statistidi

In anul 2017 au fost cazati in unitatile de primire turistica din Bucure~ti 2.043.970 turi~ti, in
cre~tere cu 6,1 % fata de anul precedent. Din ace~tia, peste 950/0 s-au cazat in hoteluri.
Innoptari in principalele structuri de primire turistica cu functiuni de cazare turistica

J
J
J
J

J

Tipuri de
structuri de
Iprimire turistica
Total

Anul2017
ian.
198.771

feb.

mar.

apr.

mai

iun.

iul.

aug.

sep.

oct.

nov.

dec.

220.958 272.551 267.593 311.597 307.187 297.703 293.667 324.232 327.522 285.072 253.392

din care:
Hoteluri
188.496 208.953 259.032 252.982 295.718 290.515 279.402 274.310 305.285 308.223 267.985 240.181
Sursa: Institutul National de Statistica

Innoptarile inregistrate in 2017 in structurile de primire turistica din Bucure~ti au insumat
3.360.245, in cre~tere eu 6,7% fata de cele din anul 2016. Durata medie a ~ederii in anul2017
a fost de 1,6 zile.
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Indicele de utilizare neta a locurilor de cazare in total unitati de cazare din

Bucure~ti

(0/0)

f

Anul2017
ian.

feb.

mar.

apr.

mai

iun.

iul.

aug.

sep.

oct.

nov.

Indicele de utilizare neta
30,6
a locurilor de cazare

37,5

41,9

42,5

48,0

49,0

46,1

45,6

51,8

50,8

45,5

dec.
39,~
L

Sursa: Institutul National de Statistidi

Indicele de utilizare neta a locurilor de cazare din Bucure~ti, calculat ca raport intre
numarul de innoptari ~i capacitatea turistica in functiune exprimata in locuri-zile, a inregistrat
cea mai mare valoare in luna septembrie 2017 (51,8%).
Indicele de utilizare neb\ a locurilor de cazare
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apr. 17

mai.17

iun.17
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aug.17

sep.17

oct .17

nov. 2017

dec.17

Sursa: Institutul National de Statistica

Reforma seetorului de alimentare eu energie termica
Serviciile publice de transport, utilitati ~i energie, entitatile care Ie asigura, precum ~1
modalitatea de sustinere a acestora de catre Emitent necesita restructurari majore, a caror
nerealizare ar putea genera in viitor cre~terea costurilor Emitentului.
In legatura cu serviciul public de alimentare cu energie termica, este necesara restructurarea
sistemului energetic care deserve~te Municipiul Bucure~ti ~i realizarea unor investi!ii
tehnologice masive pentru modemizarea retelelor de transport ~i distributie a energiei termice,
pentru reducerea pierderilor ~i a cheltuielilor de exploatare.
In anul 2012, Municipiul Bucure~ti a propus Guvemului Romaniei 0 serie de masuri pentru
realizarea serviciului public de alimentare cu energie termica in Municipiul Bucure~ti, prin
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intermediul unui sistem de alimentare centralizata cu energie termica ("SACET") integrat,
avand ca obiectiv cre~terea performantei acestui serviciu public, precum ~i rezolvarea
problemei datoriilor acumulate de Regia Autonoma de Termoficare Bucure~ti ("RADET"),
fata de fumizorul sau de energie termica, societatea Electrocentrale Bucure~ti S.A
("ELCEN").
ELCEN este cel mai mare producator de energie termica din Romania (400/0) ~i din Bucure~ti
(90%), avand drept obiect de activitate productia ~i vanzarea energiei termice, dar ~i productia
~i vanzarea energiei electrice. In prezent, ELCEN este detinut de StatuI Roman, prin
Ministerul Energiei, In proportie de 97,51 %. RADET este operatorul sistemului public de
alimentare cu energie termiea, asigurand 72% din necesarul de energie termica al
Municipiului Bueure~ti. RADET se afla in subordinea Munieipiului Bucure~ti.
Atat ELCEN cat ~i RADET se afla in procedura insolventei din 2016.
In ~edinta din data de 5 octombrie 2016, Tribunalul Bucure~ti a pronuntat 0 hotanlre de
deschidere a proeedurii de insolventa impotriva RADET, numind Romlnsolv SPRL
administrator judieiar. Astfel, regia autonoma este supusa unui plan de reorganizare a
institutiei. Prin hotararea Consiliului General al Municipiului Bueure~ti nr. 233 din 21
septembrie 2016 s-a aeordat mandat expres catre eonsiliul de administratie RADET pentru a
lua masurile de redresare economica ~i juridica prin procedura de insolventa a~a cum prevede
Legea nr. 85/2014, in vederea asigurarii continuitatii activitalii RADET ~i a garantarii livrarii
agentului termie pentru populatie ~i institutiile racordate la sistemul centralizat de alimentare
cu energie termica.
Pretentiile totale ale ELCEN fata de RADET 1a data de 9 ianuarie 2018 erau de 4,85 miliarde
lei ~i reprezinta peste 91 % din totalul creantelor rec1amate de creditorii RADET, iar suma
aeceptata de administratorul judiciar, respeetiv de 3,7 miliarde lei (plus suma de 47,95
milioane lei acceptata sub conditie), are 0 pondere de aproape 97% in valoarea totaHi a
ereantelor acceptate de administratorul judieiar al RADET.
Municipiul Bucure~ti ~i.;.a exprimat disponibilitatea pentru a aehizitiona participatia Statului
Roman in RADET, intentionandu-se ea, dupa achizitie, RADET sa fuzioneze prin absorbirea
ELCEN. Ca urmare a fuziunii, datoria pretinsa de RADET catre ELCEN de 4,85 miliarde lei
la data de 9 ianuarie 2018 urmeaza a fi stinsa.

J
J

J
J
J

In sensul fuziunii, Guvemul Romaniei aprobase deja din anul 2013 un memorandum privind
realizarea serviciilor pub lice de alimentare cu energie termica SACET integrat in Munieipiul
Bucure~ti ~i Municipiul Constanta ("Memorandumul"). Conform aeestui Memorandum,
pentru ea serviciul public in Munieipiul Bucure~ti sa se realizeze prin intermediul unui
SACET integrat pre cum ~i pentru a crea conditiile rezolvarii problemelor financiare dintre
ELCEN ~i RADET, se are In vedere fuzionarea segmentului de producere, transport,
distributie ~i fumizare a energiei termice gestionat de RADET eu segmentul de produetie a
energiei termiee din cadrul ELCEN prin reorganizarea RAD ET In soeietate comerciala,
transferul aetiunilor ELCEN din proprietatea privata a Statului Roman in proprietatea privata
a Municipiului Bucure~ti ~i fuziunea dintre ELCEN ~i soeietatea rezultata in urma
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[1
reorganizarii RADET. Confonn Memorandumului, noua entitate care va rezulta in unna
fuziunii RADET ~i ELCEN se va afla in subordinea Municipiului Bucure~ti , iar
implementarea acestei fuziuni va avea ca efect stingerea datoriei RADET fata de ELCEN prin
confuziune. Pana la data Prospectului, tennenele stabilite in baza Memorandumului pentru
implementarea acestei fuziuni au fost depa~ite . Mai mult, transferul actiunilor emise de
ELCEN din proprietatea privata a Statului Roman in proprietatea privata a Municipiului
Bucure~ti nu poate fi realizat cu titlu gratuit, intrucat un astfel de transfer a fost dec1arat
neconstitutional prin Decizia nr. 574/2014 a Curtii Constitutionale, iar cadrullegal aplicabil,
respectiv Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 68/2014 prin care s-a completat Legea nr.
51/2006, a fost abrogat prin Legea nr. 225/2016.

[1
In data de 30 iunie 2017, Consiliului General a aprobat achizitionarea participatiei Statului
Roman in RADET de catre Municipiul Bucure~ti , intentionand-se ca dupa achizitie RADET
sa fuzioneze prin absorbirea ELCEN. Pentru a putea realiza fuziunea, RADET (in prezent,
regie autonoma) va trebui transfonnata in societate.
In ceea ce prive~te serviciile publice de transport, investiliile in domeniul serviciilor publice
de transport constau in imbunatalirea parcului de autobuze, troleibuze ~i tramvaie, continuarea
procesului de modemizare a infrastructurii de transport, introducerea unor sisteme modeme
precum sistemele inteligente de trafic pentru gestionarea activitalii de transport public la
nivelul Municipiului Bucure~ti , etc. Necesitatea restructurarii deriva din aplicarea in
integralitate a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European ~i
al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar ~i rutier
de calatori ~i de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191169 ~i nr. 1107/70 ale Consiliului,
astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 2338/2016 al Parlamentului European
~i al Consiliului din 14 decembrie 2016.
Prezentare GeneraHi a Organizarii ~i Functionarii Administratiei Publice Locale

Teritoriul Romaniei este organizat, sub aspect administrativ, in comune, ora~e ~i judete. In
conditiile legii, anumite ora~e sunt dec1arate municipii. Municipiul Bucure~ti are un statut
special in tara, fiind singurul ora~ care nu apartine niciunui judet.
Autoritatile administratiei publice locale sunt impartite in (i) autoritati deliberative, respectiv
consiliul local, consiliul judetean, Consiliul General al Municipiului Bucure~ti , consiliile
locale ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor ~i (ii) autoritati executive,
respectiv primarii comunelor, ora~elor, municipiilor, ai subdiviziunilor administrativteritoriale ale municipiilor, primarul general al Municipiului Bucure~ti ~i pre~edintele
consiliului judetean.
Potrivit Legii administratiei publice locale, administratia publica in unitalile administrativteritoriale se organizeaza ~i functioneaza in temeiul principiilor descentralizarii, autonomiei
locale ~i deconcentrarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei pub lice
locale, legalitatii ~i al consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale de interes
deosebit. Prin autonomie locala se intelege dreptul ~i capacitatea efectiva ale consiliilor locale
~i primarilor, precum ~i ale consiliilor judelene ~i pre~edintilor acestora de a soluliona ~i de a
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gestiona, in numele ~i in interesul colectivitatilor locale pe care Ie reprezinta, treburile
publice, in conditiile legii. La nivel de judet functioneaza un consiliu judetean ca autoritate a
administratiei publice locale pentru coordonarea activitatii consiliilor locale in vederea
realizarii serviciilor publice de interes judetean.
In relatiile dintre autoritatile administratiei publice locale ~i consiliul judetean, pe de 0 parte,
precum ~i dintre consiliullocal ~i primar, pe de alta parte, nu exista raporturi de subordonare.
Primarii, membrii consiliilor locale ~i ai consiliilor judetene pre cum ~i pre~edintii acestora
sunt ale~i prin vot universal, egal, direct, secret ~i liber exprimat pentru un mandat de 4 ani.
In cadrul politicii economice nationale, comunele, ora~ele, municipiile ~i judetele au dreptul
la resurse financiare proprii, pe care autoritatile administratiei publice locale Ie stabilesc, Ie
administreaza ~i Ie utilizeaza pentru indeplinirea atributiilor ce Ie revin, in conditiile legii.
Autoritatile administratiei pub lice locale administreaza sau, dupa caz, dispun de resursele
financiare, precum ~i de bunurile proprietate publica sau privata ale comunelor, ora~elor,
municipiilor ~i judetelor, in confonnitate cu principiul autonomiei locale.
Consiliile locale ~i consiliile judetene pot hotari asupra participarii cu capital sau cu bunuri, in
numele ~i in interesul colectivitatilor locale pe care Ie reprezinta, la infiintarea, functionarea ~i
dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice ~i de utilitate publica de interes
public local ori judetean, dupa caz, in conditiile legii.
La data prezentului Prospect, organismele prestatoare de servicii publice
Municipiului Bucure~ti sunt:

1
2
3

I
J

J
J
J
J
J
J

Teatrul de Comedie
Teatrul de Revista "Constantin Tanase"
Teatrul "C.I.Nottara"
4 Teatrul Evreiesc de Stat
5 Teatrul Ion Creanga
6 Teatrul Municipal "Lucia Sturdza Bulandra"
7 Teatrul Mic
8 TeatrulOdeon
9 Teatrul de Animatie "Tandarica"
10 Teatrul Tineretului "Metropolis"
11 Teatrul "Excelsior"
12 Teatrul "Masca"
13 Circul Metropolitan Bucure~ti
14 Opera Comica pentru Copii
15 Teatrul "Stela Popescu"
16 Teatrul Dramaturgilor Romani
17 Muzeul Municipiului Bucure~ti
18 Muzeul National al Literaturii Romane
19 Biblioteca Metropolitana Bucure~ti
20 Casa de Cultura "Friedrich Schiller"
21 Universitatea Populara "loan I.Dalles"
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~i

de interes local al

1
[1
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
- 32
33
34
35
36
37
38
39

40
41
42
43
44

~coala de Arta Bucure~ti
Centrul de Cultura "Palatele Brancovene~ti de la Portile Bucure~tiului".
Administratia Monumentelor ~i Patrimoniului Turistic
Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului Bucure~ti-ARCUB
Centrul de Creatie, Arta ~i Traditie al Municipiului Bucure~ti
Administratia Strazilor Bucure~ti
Administratia Cimitirelor ~i Crematoriilor Umane
Administratia Fondului Imobiliar
Administratia Gradina Zoologica
Administratia Lacuri, Parcuri ~i Agrement Bucure~ti
Autoritatea pentru Supravegherea ~i Protectia Animalelor
Centrul de Protectie a Plantelor Bucure~ti
Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucure~ti
Directia Generala de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Bucure~ti
Directia Generala de Politie Locala ~i Control a Municipiului Bucure~ti
Centrul de Proiecte Educationale ~i Sportive Bucure~ti - PROEDUS
Centrul pentru Tineret al Municipiului Bucure~ti
Clubul Sportiv Municipal Bucure~ti
Administratia Spitalelor ~i Serviciilor Medicale Bucure~ti
Administratia Municipala pentru Consolidarea CHidirilor cu Risc Seismic
Centrul pentru Seniori al Municipiului Bucure~ti
Casa Artelor "Dinu Lipatti"
Centrul Cultural LUMINA

[1

45

Autoritatea MunicipaHi de Reglementare a Serviciilor Publice
(institutie publica autonoma)

46

Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice Bucure~ti (R.A.D.E.T.) R.A.
(regie autonoma in insolventa)
Regia Autonoma de Transport Bucure~ti - R.A. (R.A.T.B.)
(regie autonoma)
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Sursa: Eviden/ele Primariei Municipiului Bucure~ti

Municipiul Bucure~ti
Municipiul Bucure~ti este capitala Romaniei ~i, in acela~i timp, cel mai populat ora~
important centru industrial ~i comercial al tarii.

~i

cel mai

Din punct de vedere al organizarii administrative, Municipiul Bucure~ti este organizat in 6
subdiviziuni administrativ-teritoriale, numite sectoare. Fiecare dintre sectoarele Municipiului
Bucure~ti are cate un primar ~i un viceprimar, iar Municipiul Bucure~ti are un Primar General
~i 2 viceprimari.
La Data Prospectului, structura executiva de conducere a Municipiului Bucure~ti este formata
din Gabriela Firea - Primar General; Aurelian Badulescu - viceprimar; Tomnita Michaela
Florescu - viceprimar; Sorin Chirita - administrator public. Secretarul general al Municipiului
Bucure~ti este Georgiana Zamfir.
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Atributiile Primarului General sunt cele prevazute, in principal, de Legea administratiei
publice locale. Viceprimarii sunt subordonati Primarului General, atributiile acestora fiind
cele delegate de Primarul General.
Conducerea activitatilor locale ale Municipiului Bucure~ti este asigurata de catre Consiliul
General al Municipiului Bucure~ti ("Consiliul General") ~i consiliile locale ale sectoarelor,
ca autoritati deliberative ~i de Primarul General al Municipiului Bucure~ti ~i de primarii
sectoarelor in calitate de autoritati executive.
Ca unitate administrativ-teritoriala, Municipiul Bucure~ti se organizeaza ~i functioneaza in
temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizarii, deconcentrarii serviciilor publice,
eligibilitatii autoritatilor administratiei pub lice locale, legalitatii ~i al consultarii cetatenilor in
solutionarea problemelor locale de interes deosebit, rara a aduce atingere caracterului de stat
national, unitar ~i indivizibil al Romaniei.
Organigrama aparatului propriu al Municipiului
prezentul Prospect.

Bucure~ti

este anexata ca Anexa 1 la

Consiliul General al Municipiului Bucure~ti
Consiliul General este organul deliberativ al Municipiului Bucure~ti ~i exercita atributii
privind organizarea ~i functionarea aparatului de specialitate al Primarului General, ale
institutiilor ~i serviciilor publice de interes local, precum ~i ale societatilor ~i regiilor
autonome de interes local. De asemenea, Consiliul General are atributii privind dezvoltarea
economico-sociala ~i de mediu, administrarea domeniului public ~i privat, gestionarea
serviciilor furnizate catre cetateni ~i atributii privind cooperarea interinstitutional a pe plan
intern ~i extern.
In exercitarea atributiilor sale, Consiliul General aproba statutul Municipiului Bucure~ti,
precum ~i regulamentul de organizare ~i functionare a Consiliului General ~i exercita, in
numele Municipiului Bucure~ti, to ate drepturile ~i obligatiile corespunzatoare participatiilor
detinute la societati sau regii autonome, in conditiile legii.

J
J
J
J
J
J

Tot in exercitarea atributiilor sale, la propunerea Primarului General, Consiliul General
aproba:
(a) Infiintarea, organizarea ~i statuI de functii ale aparatului de specialitate al Primarului
General, ale institutiilor ~i serviciilor publice de interes local, precum ~i reorganizarea ~i
statuI de functii ale regiilor autonome de interes local;
(b) bugetul local, virarile de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare
Incheiere a exercitiului bugetar;

~i

contul de

(c) contractarea ~i/sau garantarea imprumuturilor, precum ~i contractarea de datorie publica
locala prin emisiuni de titluri de valoare, in numele Municipiului Bucure~ti;
(d) alegerea viceprimarilor din randul consilierilor generali;
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(e) documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes local, in
conditiile legii.
Pe langa cele mentionate mai sus, printre atributiile Consiliului General se mai numara:
(a) stabilirea

~i

aprobarea impozitelor ~i taxelor locale;

(b) aprobarea strategiilor privind dezvoltarea economica, sociala

~i

de mediu a Municipiului

Bucure~ti ;

(c) asigurarea realizarilor lucrarilor ~i luarea masurilor necesare implementarii ~i conformarii
cu prevederile angajamentelor asumate in procesul de integrare europeana in domeniul
protectiei mediului ~i gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor;
(d) adoptarea deciziilor privind darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor
proprietate publica ale Municipiului Bucure~ti, precum ~i serviciile pub lice de interes
local, in conditiile legii;
(e) adoptarea deciziilor privind vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate
privata ale Municipiului Bucure~ti , in conditiile legii;
(f) avizarea sau aprobarea, in conditiile legii, a documentatiei de amenajare a teritoriului ~i de
urbanism a Municipiului Bucure~ti;
(g) atribuirea sau schimbarea, in conditiile legii, a denumirilor de strazi, de piete
obiective de interes public local;

~i

de

(h) asigurarea cadrului necesar pentru fumizarea serviciilor publice de interes local privind
educatia, serviciile sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a
persoanelor varstnice, a familiei ~i a alt~r persoane sau grupuri aflate in nevoie sociala,
privind sanatatea, cultura, tineretul, sportul, ordinea publica, situatii1e de urgenta, protectia
~i refacerea mediului, conservarea, restaurarea ~i punerea in valoare a monumentelor
istorice ~i de arhitectura, a parcurilor, gradinilor publice ~i rezervatiilor naturale,
dezvoltarea urbana, evidenta persoanelor, podurile ~i drumurile publice, serviciile
comunitare de utilitate publica: alimentare cu apa, gaz natural, canalizare, salubrizare,
energie termica, iluminat public ~i transport public local, serviciile de urgenta de
salvamont, salvamar ~i de prim ajutor, activitatile de administratie social-comunitara,
locuintele sociale ~i celelalte unitati locative aflate in proprietatea Municipiului Bucure~ti
sau in administrarea sa, punerea in valoare, in interesul comunitatii locale, a resurselor
naturale de pe raza Municipiului Bucure~ti, precum ~i alte servicii publice stabilite prin
lege;
(i) adoptarea deciziilor privind acordarea unor sporuri ~i a alt~r facilitati, potrivit legii,
personalului sanitar ~i didactic ~i sprijinirea, in conditiile legii, a activitatii cultelor
religioase;
(j) aprobarea construirii locuintelor sociale, a criteriilor pentru repartizarea locuintelor sociale
~i a utilitatilor locative aflate in proprietatea sau in administrarea Municipiului Bucure~ti;
(k) adoptarea deciziilor privind cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau
straine sau cu alte unitati administrativ teritoriale din tara sau din strainatate, in vederea
finantarii ~i realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes
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public local sau In vederea promovarii unui interes comun, precum ~i cele privind
infralirea Municipiului Bucure~ti cu unitali administrativ-teritoriale din alte lari, in
conditiile legii;

(1) adoptarea deciziilor privind conferirea persoanelor fizice romane sau straine cu me rite
deosebite titlul de cetalean de onoare al Municipiului Bucure~ti, In baza unui regulament
propriu. Prin acest regulament, se stabilesc ~i conditiile retragerii titlului conferit.
Consiliul General poate solicita informari ~i rapoarte specifice de la Primarul General
~efii organismelor prestatoare de servicii publice ~i de utilitate publica de interes local.

~i

de la

Consiliul General are un numar de 55 de membri, el se intrune~te lunar, in ~edinte ordinare la
convocarea Primarului General sau oricand, in ~edinte extraordinare ~i de indata (in caz de
foqa majora ~i de maxima urgenla), la cererea Primarului General sau a cel putin 0 treime din
numarul membrilor Consiliului General.
La data prezentului Prospect, membrii Consiliului General sunt:
NUME

I

J

J
J
J
J
J

~I

PRENUME
Gherghiceanu Florentina
Grigorescu Florin
Iliescu Catalin Lucian
lonescu Andrei George
lonescu Tudor - Tim
Ivan Florin
Kansou Hazem
Marinescu Sorin Dumitru
Maxim Marius Catalin
Margarit Nicolae - Sorin
Mocanu Georgiana
Munteanu Cristian Mihai
Neac~u loana Mihaela
N eac~u Lazar
Olteanu Cristian - Marian
Pavel Marius Adrian
Po~ircaru Ion
Radu Elena
Radu Ion
Raiciu Anca Daniela
Rogin Marius
Sandulescu Nina
Sebe~an Mircea Radu

Amzar Gheorghe
Ardeleanu Mircea
Arsu Alin - lonut
Artimon Marian
Badulescu Aurelian
Berceanu Octavian Alexandru
Birdeanu Andreea Raluca
Bujduveanu Stelian
Bumbar Marian
Catana Claudiu- Daniel
Chirica Petre
Ciceala Ana-Maria
Circa Honorius - Edward - Adrian
Ciucu Ciprian
Ciudomirov Mihai Anton
Comanescu Mihai
Colofana Liviu - Alin
Culea Marian Orlando
Deaconescu Catalin - lonut
Doicin Cristian Vasile
Dragne Ileana Daniela
Florea Ancuta Doina
Florescu Adrian Constantin
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Florescu Michaela - Tomnita
Gadiuta Alexandru - Valeriu
Teodor Raluca- Nicoleta
Tugui Matei Ion
Tutu Radu-Cristian

Stroe Bogdan- Cristian
Suhan Valeriu Nicolae
Voicu Ion Valentin
Wring Roxana - Sanda

Potrivit legislatiei administratiei publice locale, Consiliul General este compus din consilieri
ale~i prin vot universal, egal, direct, secret ~i liber exprimat, in conditiile stabilite de Legea
administratiei publice locale.
Cei 55 de consilieri generali care compun Consiliul General au fost ale~i prin votul cetatenilor
Municipiului Bucure~ti in cadrul alegerilor locale din anul 2016, in baza listelor intocmite de
partidele sau aliantele politice continand candidati pentru functia de Primar General ~i pentru
posturile de consilieri generali.
Mandatul celor 55 de consilieri generali este de 4 ani, respectiv din 2016 pana in 2020.
Conform Legii nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor ~i demnitatilor
publice, Primarul General, Viceprimarii ~i consilierii generali ai Municipiului Bucure~ti sunt
obligati sa completeze declaratii de interese care se depun in termen de 30 de zile de la data
numirii sau a alegerii in functie ori de la data inceperii activitatii. Ace~tia au obligatia sa
actualizeze declaratiile de interese anual, cel mai tarziu la data de 15 iunie a fiecarui an.
Primarul General, Viceprimarii ~i consilierii generali ai Municipiului Bucure~ti au completat
~i semnat declaratii de inte"rese. Conform aceleia~i legi, aceste declaratii reprezinta informatii
publice ~i se regasesc pe pagina de internet a Emitentului. Conform declaratiilor de interese,
exista consilieri generali ai Municipiului Bucure~ti care au, direct sau indirect, relatii
contractuale cu autoritati sau institutii publice locale, respectiv (i) domnul consilier general
Munteanu Cristian-Mihail care a incheiat un contract de colaborare cu Asociatia pentru
Conservarea Diversitatii Biologice din Foc~ani, judetul Vrancea ~i (ii) domnul consilier
general Ionescu Andrei George care a incheiat mai multe contracte de prestari servicii cu
unitati administrativ teritoriale (primarii) din circumscriptia judetelor Galati ~i Tulcea ~j cu
~coala gimnaziala Ecaterina Teodoroiu dinjudetul Braila.
~edintele

Consiliului General se desIa~oara legal in prezenta majoritatii consilierilor in
functie iar, cu exceptia cazurilor in care legea sau regulamentul de functionare al Consiliului
General prevede 0 alta majoritate, hotararile se adopta cu votul majoritatii membrilor prezenti.
Hotararile Consiliului General cu privire la patrimoniu se adopta cu votul a doua treimi din
numarul total al consilierilor in functie iar cele privind (i) bugetul local, (ii) contractarea de
imprumuturi, (iii) stabilirea de impozite ~i taxe locale, (iv) participarea la programe de
dezvoltare judeteana, regionala, zonala sau de cooperare transfrontaliera, (v) organizarea ~i
dezvoltarea urbanistica a localitatilor ~i amenajarea teritoriului ~i (vi) asocierea sau
cooperarea cu alte autoritati publice, cu persoane juridice romane sau straine se adopta cu
votul majoritatii consilierilor in functie.
Prin urmare, este in atributia Consiliul General sa aprobe contractarea sau garantarea de
imprumuturi interne ori externe pe term en scurt, mediu ~i lung, pentru realizarea de investitii
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publice de interes local sau pentru ·refinantarea dato~iei publice locale. Consiliul General
hotara~te la propunerea Primarului General contractarea sau garantarea de imprumuturi, cu
votul a cel putin jumatate plus unu din numarul consilierilor In functie, Insa Imprumutul poate
fi contractat sau garantat doar cu avizul Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale
("CAlL").
Consiliul General poate fi dizolvat de drept sau prin referendum local. Dizolvarea de drept a
Consiliului General opereaza In situatiile In care acesta (i) nu se intrune~te timp de doua luni
consecutiv, de~i a fost convocat conform prevederilor legale, (ii) nu a adoptat In 3 ~edinte
ordinare consecutive nicio hotarare sau (iii) numarul consilierilor se reduce sub jumatate plus
unu ~i nu se poate completa prin supleanti. In cazulin care Consiliul General se afia In vreuna
dintre situatiile ce atrag dizolvarea de drept, Primarul General, viceprimarii, secretarul
Municipiului Bucure~ti, prefectul sau orice alta persoana interesata poate sesiza instanta de
contencios administrativ cu privire la aceasta, urmand ca instanta dupa analizarea situatiei de
fapt sa se pronunte cu privire la dizolvarea Consiliului General. Hotararea instantei este
definitiva ~i se comunica prefectului.
In cazul In care un consilier declarat ales renunta la mandat Inainte de validare sau refuza sa
depuna juramantul, se supune validarii mandatul primului supleant Inscris pe lista partidului
politic, a aliantei politice sau a ali ante i electorale respective, daca pana la validarea
mandatului partidele ~i aliantele politice confirma In scris apartenenta la partido In cazul in
care locurile ramase vacante nu pot fi completate cu supleanti, conform legii, iar numarul de
consilieri locali se reduce sub jumatate plus unu, se vor organiza alegeri partiale pentru
completare, in termen de 90 de zile.
Consiliul General poate fi dizolvat ~i prin referendum local. Referendumul se organizeaza ca
urmare a cererii adresate in acest sens prefectului de cel putin 25% din numarul cetatenilor cu
drept de vot inscri~i pe Ii stele electorale ale Municipiului Bucure~ti. Referendumul este
valabil daca se prezinta la ume cel putin jumatate plus unu din numarul total allocuitorilor cu
drept de vot din Municipiul Bucure~ti. Activitatea Consiliului General Inceteaza Inainte de
termen daca s-au pronuntat In acest sens cel putin jumatate plus unu din numarul total al
voturilor valabil exprimate.
Dupa dizolvarea Consiliului General, Guvemul, la propunerea prefectului Municipiului
Bucure~ti stabile~te data pentru organizarea alegerii noului Consiliu General. Alegerile se
organizeaza In term en de maximum 90 de zile de la ramanerea definitiva a hotararii
judecatore~ti prin care s-a constatat dizolvarea acestuia sau, dupa caz, de la validarea
rezultatului referendumului.

J
J
J

J

Pana la constituirea noului Consiliu General, Primarul General sau, In absenta acestuia,
secretarul Municipiului Bucure~ti, va rezolva problemele curente ale Municipiului Bucure~ti,
conform competentelor ~i atributiilor care Ii revin, potrivit legii.
Prin prisma apartenentei politice, Consiliul General are urmatoarea structura la data de
Prospectul ui:
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Nr. crt.

Partid politic

Numar reprezentanti in Consiliul General

1.

PSD - UNPR

24

2.

PNL

8

3.

PMP

4

4.

USR

15

5.

ALDE

4

TOTAL

55

[I
I

Sursa: Datele interne ale Municipiului Bucure$ti

[

Comisiile Consiliului General
Consiliul General organizeaza comisii de specialitate, care analizeaza ~i avizeaza proiectele
de hotarare din domeniul lor de activitate. in cadrul Consiliului General functioneaza 17
comisii de specialitate, fiecare avand intre 5 ~i 11 membri, respectiv (i) Comisia luridica ~i de
Disciplina, (ii) Comisia pentru Credite Exteme ~i Monitorizarea Derularii Acestora, (iii)
Comisia pentru Relatia cu Uniunea Europeana, (iv) Comisia Economica, Buget, Finante, (v)
Comisia de Urbanism ~i Amenajarea Teritoriului, (vi) Comisia pentru Utilitati Publice, (vii)
Comisia Patrimoniu, (viii) Comisia pentru Igienizare ~i Salubritate, (ix) Comisia de
Transporturi ~i Infrastructura Urbana, (x) Comisia Cultura ~i Culte, (xi) Comisia Sanatate ~i
Protectie SociaHi, (xii) Comisia de Ecologie ~i Protectia Mediului, (xiii) Comisia pentru
Comer!, Turism ~i Protectia Consumatorului, (xiv) Comisia pentru Relatii Intemationale,
Cooperare ~i Asociere cu Alte Autoritati Publice, (xv) Comisia pentru Relalii cu Organizatii
Neguvemamentale ~i alti Parteneri Sociali (xvi) Comisia pentru Invatamant, Tineret, Sport ~i
Educatie Civica ~i (xvii) Comisia pentru Identificarea Barierelor Birocratice tn Relatia cu
Administratia Publica Locala a Municipiului Bucure~ti.
Membrii comisiilor de specialitate pot fi numai consilierii din cadrul Consiliului General.
Comisiile de specialitate i~i aleg cate un pre~edinte ~i un secretar. Comisiile se tntrunesc ori
de cate ori este nevoie, de regula inaintea ~edintei Consiliului General, pe principalele
domenii de activitate, lucreaza in plen ~i iau hotarari cu votul majoriHilii membrilor lor.
Organizarea, functionarea ~i atribuliile comisiilor de specialitate sunt prevazute ~i stabilite
conform reglementarilor legale in vigoare, respectandu-se configuratia politica rezultata in
urma alegerilor locale.
Consiliul General poate hotarl organizarea, la propunerea consilierilor sau la propunerea
Primarului General, dupa caz, a unor comisii speciale de analiza ~i verificare, pe perioada
determinata. Componenla comisiei speciale de analiza ~i verificare, obiectivele ~i perioada de
desIa~urare a activitatilor acesteia se stabilesc prin hotarare a Consiliului General. Membrii
comisiei actioneaza in limitele stabilite prin hotarare. Pe perioada mandatului 2016 - 2020,
pana la data Prospectului, nu au fost organizate comisii speciale de analiza ~i verificare.
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La ~edintele comisiilor Consiliului General pot participa pre~edintii comisiilor de specialitate
ale consiliilor locale de sector. Pre~edintii comisiilor de specialitate ale consiliilor locale de
sector au dreptul sa intervina la discutii, lara a avea drept de vot.
Consiliile locale ale Sectoarelor M unicipiului Bucure~ti

Consilii Ie locale ale sectoarelor Municipiului
atributii specifice:

Bucure~ti

exercita, in principal, urmatoarele

(a) aleg, din randul consilierilor un consilier care sa conduca
viceprimar, ace~tia pastrandu-~i calitatea de consilieri;
(b) aproba regulamentul de organizare

~i

~edintele

consiliului

~1

un

functionare a consiliului local;

(c) aproba, in conditiile legii, planurile urbanistice zonale
Ie comunica Consiliului General;

~i

de detaliu ale sectoarelor, pe care

(d) aproba, in limitele competentelor lor, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile
de investitii de interes local ~i asigura conditiile necesare pentru realizarea lor, in
concordanta cu prevederile planului urbanistic general al Municipiului Bucure~ti ~i ale
regulamentului aferent;
(e) asigura, potrivit competentelor lor, conditiile necesare bunei functionari a institutiilor ~i
serviciilor publice de educatie, sanatate, cultura, tineret ~i sport, apararea ordinii publice,
de interes local ~i urmaresc ~i controleaza activitatea acestora;
(f) contribuie la organizarea activitatilor
agrement;

~tiintifice,

culturale, artistice, sportive

~i

(g) contribuie la asigurarea ordinii publice, analizeaza activitatea politiei comunitare
propun masuri de imbunatatire a acesteia;

J

J

~i

(h) actioneaza pentru protectia ~i refacerea mediului in scopul cre~terii calitatii vietii ~1
contribuie la protectia, conservarea, restaurarea ~i punerea in valoare a monumentelor
istorice ~i de arhitectura, a parcurilor ~i a rezervatiilor naturale;
(i) contribuie la realizarea masurilor de protectie ~i asistenta sociala, asigura protectia
drepturilor copilului, potrivit legislatiei in vigoare, aproba criteriile pentru repartizarea
locuintelor sociale ~i infiinteaza ~i asigura functionarea unor institutii de binefacere de
interes local;

G) infiinteaza

J

de

~i

organizeaza targuri, piete, oboare, locuri
sportive ~i asigura buna functionare a acestora;

~i

parcuri de distractie, baze

(k) asigura libertatea comertului ~i incurajeaza libera initiativa, in conditiile legii;
(1) sprijina, in conditiile legii, activitatea cultelor religioase.

J
J
J

In baza unei imputemiciri exprese date prin hotarare a Consiliului General, consiliile locale
ale sectoarelor Municipiului Bucure~ti mai pot exercita urmatoarele atributii:
(a) avizarea studiilor, prognozelor ~i programelor de dezvoltare economico-sociala, de
organizare ~i amenajare a teritoriului ~i urbanism, inclusiv participarea la programe de
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dezvoltare regionala
Consiliului General;

~i

zonala, in conditiile legii, pe care Ie supune spre aprobare

(b) aprobarea bugetului local, a imprumuturilor, a virarilor de credite
a rezervei bugetare;

~i

a modului de utilizare

(c) aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar, stabilirea de impozite
precum ~i de taxe speciale, In conditiile legii;

~i

taxe locale,

(d) aprobarea, la propunerea primarului, in conditiile legii, a organigramei, a statului de
functii, a numarului de personal ~i a regulamentului de organizare ~i functionare ale
aparatului de specialitate ~i ale serviciilor publice de interes local;

[
[

(e) administrarea, in conditiile legii, a bunurilor proprietate publica sau privata a Municipiului
Bucure~ti, de pe raza sectorului respectiv;
(f) adoptarea de hotarari cu privire la concesionarea sau inchirierea serviciilor publice de sub
autoritatea lor, in conditiile legii;
(g) infiintarea de institutii, societati ~i servicii publice, instituirea, cu respectarea criteriilor
generale stabilite prin lege, a normelor de organizare ~i functionare pentru institutiile ~i
serviciile publice, pre cum ~i pentru societatile, pe care Ie infiinteaza sau care se afla sub
autoritatea lor ~i numirea ~i eliberarea din functie, in conditiile legii, a conducatorilor
institutiilor publice ~i ai serviciilor publice de interes local;
In afara de aceste atributii consiliile locale ale sectoarelor exercita ~i alte atributii delegate de
Consiliul General.
Hotararile Consiliului General ~i dispozitiile cu caracter normativ ale Primarului General sunt
obligatorii pentru autoritatile administratiei publice locale organizate in sectoarele
Municipiului Bucure~ti, deci inc1usiv pentru consilii Ie locale ale sectoarelor.

Primarul General
Primarul General este organul executiv al Municipiului Bucure~ti , indeplinind 0 functie de
autoritate publica. Primarul General este ~eful administratiei publice locale ~i al aparatului
propriu de specialitate al autoritatilor administratiei pub lice locale, pe care 11 conduce ~i 11
controleaza. Primarul General are un mandat de 4 ani ~i este ales prin vot universal, egal,
direct, secret ~i liber exprimat. Actualul Primar General este Gabriela Firea, care a fost aleasa
la alegerile locale din 2016.
Dna. Firea are 46 de ani ~i a absolvit Facultatea de Litere a Universitatii din Bucure~ti,
specializarea ~tiintele Comunicarii. A urmat de asemenea studii postuniversitare ~i academice
la Academia de Studii Economice: Mecanisme valutare ~i fiscale intemationale, Management
bancar ~i bursier, precum ~i un curs de brokeraj.
Dna. Firea ~i-a inceput cariera in presa in anul 1990, fiind reporter la saptamanalul "Pur ~i
simplu" din Bacau, iar apoi la cotidianul "Azi" din Bucure~ti, in perioada 1991-1992. In anii
1992-1993 a fost redactor-prezentator la Radio Contact. In perioada 1993-1999 a lucrat la
Televiziunea Romana ca realizator de reportaje economice, in special financiar-bancare,
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editor-prezentator al emisiunii "Jumal", realizator-moderator al emisiunii "Editie Speciala" ~i
Realizator-moderator al rubricii ,,~tirea Zilei". Din anu12001, a fost redactor ~i prezentator al
emisiunii "Observator", pana In iulie 2009, precum ~i realizator al emisiunii "Saptamana
Financiara" ~i al emisiunii ,,~tirea Zilei". Din septembrie 2008, a ocupat pozitia de director
general al revistei Saptamana Financiara, dupa ce anterior fusese director editorial al
publicatiei, de la infiintarea acesteia, in martie 2005.
Dna. Firea ~i-a Inceput cariera politica In anul 1999 dar, dupa 0 scurta perioada, a renuntat la
aceasta ~i a revenit In presa, reintnlnd In scena politica in anul 2012. Membra a Partidului
Social Democrat din august 2012, a candidat pentru un loc In Senat, In Colegiul 1 - Ilfov, la
alegerile din 9 noiembrie 2012, fiind aleasa de 74,65% dintre cei care au votat. A fost membra
a Comisiei pentru Cultura ~i Media a Senatului, vicepre~edinte a Comisiei Comune a Camerei
Deputatilor ~i Senatului pentru relatia cu UNESCO ~i purtator de cuvant al grupului
senatorilor PSD.
In 24 februarie 2013, a fost aleasa in functia de pre~edinte al organizatiei judetene Ilfov a
PSD, iar la Congresul din 20 aprilie 2013 a fost aleasa vicepre~edinte al partidului la nivel
national, fiind propusa de Organizatia Femeilor Social-Democrate. Din 2014 a fost desemnata
purtator de cuvant al partiduIui, iar Ia alegerile prezindentiale din 2-16 noiembrie 2014 a
Indeplinit functia de purtator de cuvant al candidatului PSD Victor Ponta.
La 10 februarie 2016 Dna. Firea a fost desemnata de catre Comitetul Executiv National al
PSD sa coordoneze filiala Bucure~ti, in calitate de pre~edinte interimar, In vederea pregatirii
alegerilor locale. Pe 18 martie 2016 a fost desemnata sa candideze pentru functia de primar
general al Municipiului Bucure~ti, post pe care I-a ca~tigat In urma alegerilor din 5 iunie
2016.
In exercitarea functiei sale, Primarul Generaiindepline~te urmatoarele atributii principale:
(a) asigura respectarea drepturilor ~i libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor
Constitutiei Romaniei, precum ~i punerea In aplicare a Iegilor, a decretelor Pre~edintelui
Romaniei, a hotararilor ~i ordonantelor Guvemului; dispune masurile necesare ~i acorda
sprijin pentru aplicarea ordinelor ~i instructiunilor cu caracter normativ ale mini~trilor ~i
ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, precum ~i a
hotararilor consiliului judetean;

J
J
J
J

(b) asigura aducerea la indeplinire a hotararilor Consiliului General. In situatia In care
apreciaza ca 0 hotarare este ilegala 11 sesizeaza pe prefect In termen de 10 zile de la
adoptare;
(c)

Indepline~te

functia de ofiter de stare civila ~i de autoritate tutelara ~i asigura functionarea
serviciilor publice locale de profil, atributii privind organizarea ~i desIa~urarea alegerilor,
referendumului ~i a recensamantului;

(d) prezinta Consiliului General, In primul trimestru, un raport anual privind stare a
economica, sociala ~i de mediu a Municipiului Bucure~ti;
(e) prezinta, la solicitarea Consiliului General, alte rapoarte
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~i

informari;

1
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(f) elaboreaza proiectele de strategii privind starea economlca, sociala
Municipiului Bucure~ti ~i Ie supune aprobarii Consiliului General;

[I
~l

de mediu a

(g) exercita functia de ordonator principal de credite;
(h)

intocme~te

proiectul bugetului local al Municipiului Bucure~ti ~i contul de incheiere a
exercitiului bugetar ~i Ie supune spre aprobare Consiliului General;

(i) initiaza, in conditiile legii, negocieri pentru contractarea de imprumuturi
titluri de valoare in numele Municipiului Bucure~ti;

~i

emiterea de

(j) veri fica, prin compartimentele de specialitate, corecta inregistrare fiscala a contribuabililor
la organul fiscal teritorial, atat a sediului social principal, cat ~i a sediului secundar;
(k) coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul
aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii pub lice
~i de utilitate publica de interes local;

(1) ia masuri pentru prevenirea ~i, dupa caz, gestionarea situatiilor de urgenta;
(m)ia masuri pentru organizarea executarii ~i executarea in concret a activitatilor, hotararilor
~i masurilor luate de catre Consiliul General, in conditiile legii;
(n) ia mas uri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspectiei ~i controlului
efectuarii serviciilor publice de interes local precum ~i a bunurilor din patrimoniul public
~i privat al Municipiului Bucure~ti ;
(0)

nume~te ,

sanctioneaza ~i dispune suspendarea, modificarea ~i incetarea raporturilor de
serviciu sau, dupa caz, a raporturilor de munca, in conditiile legii, pentru personalul din
cadrul aparatului de specialitate, precum ~i pentru conducatorii institutiilor ~i serviciilor
publice de interes local;

(p) asigura elaborarea planurilor urbanistice prevazute de lege, Ie supune aprobarii Consiliului
General ~i actioneaza pentru respectarea prevederilor acestora;
(q) emite avizele, acordurile
normative;

~i

autorizatiile date in competenta sa prin lege

~i

alte acte

(r) asigura realizarea lucrarilor ~i ia masurile necesare conformarii cu prevederile
angajamentelor asumate in procesul de integrare europeana in domeniul protectiei
mediului ~i gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor.
Primarul General indepline~te ~i alte atributii prevazute de lege sau de alte acte normative,
precum ~i insarcinarile date de Consiliul General.
In desIa~urarea atributiilor descrise mai sus, pot exista intarzieri in executarea lor, respectiv
indeplinirea lor in afara termenelor prevazute de legislatia aplicabila. De exemplu, rapoartele
anuale privind starea economica, sociaHi ~i de mediu a Municipiului Bucure~ti pentru anii
2016 ~i 2017 nu au fost prezentate Consiliului General de catre Primarul General in primul
trimestru al anului 2017, respectiv 2018.
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In exercitarea atributiilor sale, Primarul General emite dispozitii cu caracter normativ sau
individual. Acestea devin executorii numai dupa ce sunt aduse la cuno~tinta publica sau dupa
ce au fost comunicate persoanelor interesate, dupa caz.
Primarul General al Municipiului Bucure~ti, fiind asimilat demnitarului, este indreptatit prin
lege sa infiinteze, in limita numarului maxim de 13 posturi aprobate, cabinetul Primarului
General. Acesta este un compartiment distinct, care cuprinde urmatoarele funclii de executie
de specialitate: director de cabinet, asistent de cabinet, consilier personal, secretar personal ~i
curier personal.
In caz de vacanta a functiei de Primar General, pre cum ~i in caz de suspendare din funclie a
acestuia, atributiile sale vor fi exercitate de drept de unul dintre viceprimari, desemnat de
Consiliul General cu votul secret al maj oritatii consilierilor in functie, cu respectarea
drepturilor ~i obligatiilor corespunzatoare funcliei.
Suspendarea de drept a mandatului Primarului General sau a unui viceprimar intervine in
eazulin care acesta a fost arestat preventiv ~i dureaza pana la incetarea acestei masuri. Masura
arestarii preventive se comunica de catre instanta prefectului care, prin ordin, in termen de
maxim 48 de ore de la comunicare, constata suspendarea mandatului, iar acest ordin se
comunica de asemenea ~i Primarului General sau viceprimarului, dupa caz. Daca Primarul
General sau viceprimarul suspendat din functie a fost gasit nevinovat, acesta are dreptul, in
conditiile legii, la plata drepturilor salariale corespunzatoare perioadei in care a fost
suspendat.
In situatia in care sunt suspendati din functie, in acela~i timp, atat Primarul General, cat ~i
viceprimarii, Consiliul General deleaga un consilier care va indeplini atat atributiile
Primarului General, cat ~i pe cele ale Viceprimarilor, pana la incetarea suspendarii, cu
respectarea drepturilor ~i obligatiilor corespunzatoare functiei de Primar General.

J

J
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Primarul General, impreuna cu primarii sectoarelor Municipiului Bucure~ti se intrunesc eel
putin 0 data pe luna, la convocarea Primarului General sau la propunerea a cel putin 3 primari
de sectoare. La ~edinte se analizeaza modul in care sunt duse la indeplinire hotararile
Consiliului General ~i dispozitiile cu caracter normativ ale Primarului General ~i se prezinta
informari reciproce privitoare la activitatea consiliilor locale de sector, avandu-se in vedere
corelarea unor activiHiti necesare in vederea bunei funclionari a administratiei Municipiului
Bucure~ti. La ~edinte participa de drept ~i prefectul Municipiului Bucure~ti. La ~edintele
comisiilor Consiliului General pot participa pre~edinlii comisiilor de specialitate ale
consiliilor locale de sector; ace~tia au dreptul sa intervina la discutii, insa tara a avea drept de
vot.
La data prezentului Prospect, primarii celor 6 sectoare ale Municipiului Bucure~ti sunt:
Sectorull

Daniel Tudorache - PSD

Sectorul2

Mihai Mugur Toader - PSD

Sectorul3

Robert Sorin Negoita - PSD
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Sectorul4

Daniel Baluta - PSD

Sectorul5

Daniel Florea - PSD

Sectorul6

Gabriel Mutu - PSD

J

Viceprimarii Municipiului Bucure~ti

Municipiul Bucure~ti este condus de 2 viceprimari, ale~i de catre Consiliul General din randul
membrilor sai, cu votul secret al majoritatii consilierilor in functie. Viceprimarii sunt
subordonati Primarului General ~i sunt inlocuitorii de drept ai acestuia, Primarul General
putand sa Ie delege din atributiile sale.
La data prezentului Prospect, viceprimarii Municipiului
Florescu ~i Aurelian Badulescu.

Bucure~ti

sunt Tomnila Michaela

Dna. Tomnila Michaela Florescu are 71 de ani ~i este de profesie arhitect, absolvind in anul
1972 Universitatea de Arhitectura ~i Urbanism "Ion Mincu" Bucure~ti. La aceea~i universitate
a urmat ulterior ~i cursurile de masterat cu specializare in urbanism, precum ~i stagiul de
doctorat, oblinand In anul 1993 titlul de doctor in arhitectura. Si-a inceput activitatea in anul
1972 in calitate de arhitect proiectant la Institutul de Cercetari pentru Agricultura ~i Industrie
Alimentara. Din 1978 ~i pana in prezent, Dna. Florescu desIa~oara activitate didactica in
cadrul Universitalii de Arhitectura ~i Urbanism "Ion Mincu" Bucure~ti , fiind din anul 2013
profesor doctor arhitect. Intre anii 2008 ~i 2016, Dna. Florescu a activat in domeniul
serviciilor de arhitectura in cadrul biroului individual TOMDESIGN S.R.L. ~i a fost implicata
in numeroase proiecte publice ~i private de restaurari, consolidari, amenajari ~i reamenajari de
imobile.
Domnul Aurelian Badulescu are 43 de ani ~i este de profesie avocat, absolvind in anul 2004
Facultatea de Drept a Universitalii Bucure~ti. De asemenea, domnul Badulescu a oblinut titlul
de doctor in anul 2012, unnand cursurile de doctorat in domeniul psihologiei terorismului cu
instrumente specifice, terorismul sponsorizat de stat ~i drepturile omului la Universitatea
Nalionala de Aparare Carol I din Bucure~ti ~i este autorul mai multor publicalii in care
abordeaza problema terorismului. In perioada 1998-2005, domnul Badulescu a ocupat funclii
de conducere administrativa in mediul privat, iar intre anii 2005 ~i 2016 a profesat ca avocat
in cadrul Biroului individual de Avocat "Badulescu Aurelian". Din anul 2016, domnul
Badulescu este unul din vice-primarii Municipiului Bucure~ti.

Secretarul General

Secretarul general al Municipiului Bucure~ti este funclionar public de conducere, cu studii
superioare juridice sau administrative ~i se bucura de stabilitate in functie. EI nu poate fi
membru al unui partid politic, sub sancliunea destituirii din functie.
Secretarul general al Municipiului Bucure~ti indepline~te urmatoarele atributii:
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(a) avizeaza, pentru legalitate, dispozitiile Primarului General
General;

~1

hotararile Consiliului

(b) participa la ~edintele Consiliului General;

(c) asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre Consiliul General
Primarul General, precum ~i intre ace~tia ~i prefect;
(d) organizeaza arhiva ~i evidenta statistica a hotararilor Consiliului General
Primarului General;

~i

~i

a dispozitiilor

(e) asigura transparenta ~i comunicarea catre autoritatile, institutiile pub lice ~i persoanele
interesate a dispozitiilor Primarului General ~i hotararilor Consiliului General;
(t) asigura procedurile de convocare a Consiliului General, efectuarea lucrarilor de
secretariat, comunica ordinea de zi, intocme~te procesul-verbal al ~edintelor Consiliului
General ~i redacteaza hotararile Consiliului General;

(g)

pregate~te

lucrarile supuse dezbaterii Consiliului General

~i

comisiilor de specialitate ale

acestuia;
(h) alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de Consiliul General sau de Primarul
General, dupa caz.
In prezent, secretarul general al Municipiului Bucure~ti este Georgiana Zamfir. Dna. Zamfir
are 41 de ani ~i este licentiata a Academiei de Politie AI. I. Cuza Bucure~ti in anul 2002. In
anul 2008 a absolvit ~i cursurile Facultatii de Drept ~i ~tiinte Administrative ale Universitatii
"Ovidius" Constanta. Dna. Zamfir a urmat numeroase cursuri de specializare postuniversitare
intre anii 2006-2010 in domeniul securitatii nationale la Universitatea Nalionala de Aparare
Carol I Bucure~ti ~i in domeniul administraliei publice la institutii precum Georgetown
University, Universitatea Ovidius Constanta ~i Academia de Studii Economice Bucure~ti. In
perioada 1996-2005, Dna. Zamfir a ocupat pe rand posturile de inspector, consilier ~i ~ef
serviciu in cadrul Primariei Municipiului Bucure~ti, iar din 20 15 ~i pana in luna mai 2016 a
ocupat pozitia de Director Executiv al Directiei Asistenta Tehnica ~i Juridica din cadrul
Emitentului. lncepand cu luna iunie 2016, Dna. Zamfir este Secretarul General al
Municipiului Bucure~ti.

J

J
J
J
J
J
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DATE FINANCIARE
Bugetul Local al Municipiului Bucure~ti

Bugetul local reprezinta documentul prin care sunt prevazute ~i aprobate In fiecare an
veniturile ~i cheltuielile unita!ilor administrativ-teritoriale, exprimate in sume brute in moneda
nationala.

I
[I
[I
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Baza legala pentru lntocmirea bugetelor locale ~i a executiei bugetelor locale 0 constituie
prevederile Legii finantelor publice locale, Legii finantelor publice, OUG privind datoria
publica, pre cum ~i alte prevederi legale In care sunt prevazute atributii ale autoritatilor locale.
Bugetele locale sunt intocmite cu respectarea unor reguli ~i principii specifice. Un prim
principiu ar fi acela al universalita!ii, potrivit caruia veniturile bugetare nu pot fi afectate in
mod direct unei cheltuieli bugetare anume. Excep!ie de la acest principiu fac veniturile ce
provin din dona!ii ~i sponsorizari, care atunci cand sunt Iacute cu 0 destina!ie specifica, sunt
atribuite in mod direct respectivei cheltuieli bugetare.
Veniturile ~i cheltuielile bugetare sunt aprobate pe 0 perioada de un an, corespunzatoare
exerci!iului bugetar, care incepe la data de 1 ianuarie ~i se finalizeaza la data de 31 decembrie.
Toate lncasarile ~i pla!ile efectuate in decursul unui an bugetar in contul unui buget apartin
exerci!iului corespunzator de execu!ie a bugetului respectiv. Veniturile ~i cheltuielile bugetare
se inscriu ~i se aproba In buget pe surse de provenien!a, respectiv pe categorii de cheltuieli,
grupate dupa natura lor economica ~i destina!ia acestora.
Structura ~i conJinutul bugetului
Toate veniturile ~i cheltuielile bugetare sunt inscrise lntr-un singur document, astfel
asigurandu-se utilizarea eficienta a fondurilor ~i monitorizarea folosirii fondurilor pub lice
locale. Orice retinere ~i utilizare a veniturilor in regim extrabugetar ~i constituirea de fonduri
publice in afara bugetului fiind interzise, cu exceptiile prevazute expres in lege.
Veniturile ~i cheltuielile se grupeaza in buget pe baza clasificatiei bugetare aprobate de
Ministerul Finantelor Publice. Veniturile sunt structurate pe capitole ~i subcapitole, iar
cheltuielile pe paqi, capitole, subcapitole, titluri, articole, pre cum ~i alineate ~i paragrafe,
dupa caz. Cheltuielile de capital se cuprind la fiecare capitol bugetar, in conformitate cu
creditele de angajament ~i cu duratele de realizare a investitiilor.

Ven itu rile
Veniturile bugetului local se constituie din: (i) venituri proprii, formate din: impozite, taxe,
contributii, alte varsaminte, alte venituri ~i cote defalcate din impozitul pe venit; (ii) sume
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat; (iii) subventii primite de la bugetul de stat ~i
de la alte bugete; (iv) donatii ~i sponsorizari; (v) sume primite de la Uniunea Europeana ~i/sau
alti donatori in contul platilor efectuate ~i pre-finanlari.
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La randul lor, impozitele ~i taxele locale inc1ud: (i) impozitul pe cUidiri; (ii) impozitul pe
teren; (iii) impozitul pe mijloacele de transport; (iv) taxa pentru eliberarea certificatelor,
avizelor ~i autorizatiilor; (v) taxa pentru folosirea mijloacelor de rec1ama ~i publicitate; (vi)
impozitul pe spectacole; (vii) taxe hoteliere; (viii) taxe speciale; (ix) alte taxe locale.
In cazul Municipiului Bucure~ti, principalele categorii de venituri proprii conform modului de
inregistrare in bugetul local sunt: (i) venituri fiscale; (ii) venituri nefiscale; (iii) venituri din
capital; (iv) subventii ~i (v) alte venituri.
Astfel, bugetullocal al Municipiului

Bucure~ti

se constituie din urmatoare1e surse de venit:

(a) cota din impozitul pe venit;
(b) impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal;
(c) sume defalcate din taxa pe valoarea ada~gata ("TVA");
(d) cota de 40% din impozitul asupra' autovehiculelor de transport marIa cu masa total a
autorizata egala sau mai mare de 12 tone;
(e) taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire
avize asemanatoare;
(f) taxe pentru utilizarea temporara a locurilor publice pentru filmare,
evenimente, desIa~urarea de activitati comerciale cu caracter sezonier;
(g) taxa pentru folosirea mijloacelor de rec1ama
(h) concesiuni
(i) amenzi

U)

~i

~i

~i

~i

a altor

desIa~urarea

de

publicitate;

inchirieri;

alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale;

taxe pentru inregistrarea vehicule10r neinmatriculabile;

(k) taxa privind circulatia autovehiculelor destinate transportului de mar-furi
masa totala maxima autorizata mai mare de 5 tone;

(1) taxe autorizare servicii de dezinsectie, deratizare

~i

~i

a utilajelor cu

dezinfectie;

(m)taxa pentru eliberarea de copii de pe planuri cadastrale;
(n) vanzarea locuintelor construite din fondurile statului.

J
J
J
J
J

La nive1ul Municipiului Bucure~ti, conform legislatiei aplicabile, sumele incasate din
impozitul pe c1adiri, impozitul pe mijloacele de transport ~i impozitul pe teren se fac venit la
bugetul sectoarelor Municipiului Bucure~ti.
Principale1e surse de venit ale Municipiului

Bucure~ti

Venituri buget local, din care:

2016
mii lei
3.715.912

2017
mii lei
3.857.068

Buget 2018
mii lei
5.707.728

Venituri fiscale

3.443.947

3.680.533

3.587.275
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sunt detaliate in tabelul urmator:

·I

Venituri nefiscale

148.731

118.924

716.102

7.147

9.449

6.000

Venituri din capital

140.000

Operatiuni financiare
Subventii

69.441

40.225

662.119

Sume primite de la UE/a1ti donatori

46.646

7.936

596.232

Sursa: Contul de execulie al bugetului local al Municipiului
Municipiului

Bucure~ti

Bucure~ti

- situalii consolidate $i Bugetul propriu al

pentru anul 2018, aprobat prin Hotararea Consiliului General nr. 54122.02.2018 astfe l cum afost

acesta modificat prin Hotararea Consiliului General nr. 170/28.03.2018

~i

prin Hotararea Consiliului General nr.

235/19.04.2018

Venituri fiscale
Veniturile fiscale inregistrate de Municipiul Bucure~ti in bugetul local se compun din trei
categorii importante: (i) impozite pe venit, profit ~i ca~tiguri din capital; (ii) impozite ~i taxe
pe bunuri ~i servicii ~i (iii) alte taxe ~i impozite fiscale.
Evolutia valoridi a veniturilor fiscale ale Municipiului
urmator:

Venituri fiscale din care:

(i) Impozit pe venit, profit fi cl4tiguri de capital, din care:
Cote defalcate din impozit pe venit, profit

~i ca~tiguri

de capital

Impozitul pe venit din transferul proprietatilor imobiliare

(ii) Impozite fi taxe pe bunuri fi servicii, din care:
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata
Taxe pentru utilizarea bunurilor, autorizarea bunurilor sau pe
des~urarea de activitati

(iii) Alte taxe fi impozite fiscale
Sursa: Contul de execufie al bugetului local al Municipiului
Municipiului

Bucure~ti

Bucure~ti

Bucure~ti

este ilustrata in tabelul

2016
mii lei

2017
mii lei

Buget 2018
miilei

3.443.947

3.680.533

3.587.275

3.390.764

3.629.217

3.494.150

3.339.168

3.556.425

3.344.150

51.596

72.792

150.000

46.651

43.319

65.125

24.581

21.736

21.105

22.070

21.583

44.020

6.532

7.998

28.000

- situafii consolidate

~i

Bugetul propriu al

pentru anul 2018, aprobat prin Hotararea Consiliului General nr. 54/22.02.2018 astfel cum afost

acesta modificat prin Hotararea Consiliului General nr. 170/28.03.2018 $i prin Hotararea Consiliului General nr.
235/19.04.2018

Cote defalcate din impozitul pe venit, profit ~i ca~tiguri de capital

Potrivit Legii finantelor publice locale, din cota de 71,5% din impozitul pe venit incasat la
bugetul de stat la nive1ul Municipiului Bucure~ti, cu exceptia veniturilor din pensii, 0 cota de
20% se aloca bugete10r locale ale sectoarelor Municipiului Bucure~ti, 0 cota de 44,5% se
aloca bugetului local al Municipiului Bucure~ti ~i 0 cota de 7% se aloca intr-un cont distinct,
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deschis pe seama Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucure~ti la
Trezoreria Municipiului Bucure~ti, pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor,
precum ~i a bugetului local al Municipiului Bucure~ti.
Potrivit Legii 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, prin derogare de la prevederile Legii
finantelor publice locale prezentate mai sus, in anul 2018 din impozitul pe venit estimat a fi
incasat la bugetul de stat la nivelul fiediruia dintre sectoarele Municipiului Bucure~ti, 0 cota
de 30% se aloca bugetelor locale ale sectoarelor Municipiului Bucure~ti, 0 cota de 55% se
aloca bugetului local al Municipiului Bucure~ti ~i 0 cota de 5% se aloca intr-un cont distinct,
deschis pe seama Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucure~ti la
Trezoreria Municipiului Bucure~ti. Din cota de 5% alocata intr-un cont distinct (i) 0 cota de
25% se repartizeaza bugetului local al Municipiului Bucure~ti in completarea veniturilor
proprii, in vederea asigurarii unui buget minim de functionare caIculat prin inmultirea
numarului de locuitori ai Municipiului Bucure~ti cu suma de 250 lei, (ii) se constituie un fond
la dispozitia Consiliului General al Municipiului Bucure~ti, caIculat prin lnmultirea numarului
de locuitori ai Municipiului Bucure~ti cu suma de 25 lei, care se repartizeaza integral in anul
2018 sectoarelor Municipiului Bucure~ti, prin hotarare a Consiliului General al Municipiului
Bucure~ti, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de functionare ~i/sau
de capital, in ordinea cronologica a vechimii arieratelor, pentru sustinerea programelor de
dezvoltare locala ~i pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare
locala ~i (iii) diferenta ramasa se utilizeaza pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor
Municipiului Bucure~ti, in completarea veniturilor proprii, in vederea asigurarii unui buget
minim de functionare la nivelul sumei de 750 lei/locuitor, dar nu mai putin de 5.000.000 lei.
Impozitul pe venit se colecteaza de catre Ministerul Finantelor Pub lice prin structurile sale
teritoriale, iar apoi este virat lunar de catre Ministerul Finantelor Publice prin Directia
Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucure~ti catre Municipiul Bucure~ti.
Cota din impozitul pe venit care este reglementata de Legea privind finantele publice locale
reprezinta cea mai importanta sursa de venit a Municipiului Bucure~ti.
Componenta principala a venitului Municipiului Bucure~ti, cota defalcata de la bugetul de stat
din impozitul pe venit, profit ~i ca~tigul de capital, a inregistrat 0 cre~tere in 2017 comparativ
cu 2016 de aproximativ 6,51 % , in timp ce bugetul anului 2018 prevede 0 scadere de
aproximativ 5,97% a acestei componente fata de anu12017.

j

J
J
J
J
J

o variatie in valoare relativa a inregistrat suma din impozitul pe venit din transferul
proprietatilor imobiliare, crescand cu aproximativ 41,08% in 2017 fata de 2016. Pentru anul
2018, bugetul prevede 0 majorare substantiala de aproximativ 106,07% a acestei sume fata de
cea inregistrata in anul precedent. Conform Codului Fiscal, la transferul dreptului de
proprietate ~i al dezmembramintelor acestuia, prin acte juridice intre vii asupra constructiilor
de orice fel ~i a terenurilor aferente acestora, pre cum ~i asupra terenurilor de orice fel rara
constructii, contribuabilii datoreaza un impozit din care 0 cota de 50% se face venit la bugetul
unitatilor administrativ-teritoriale pe teritoriul carora se afla bunurile imobile ce au racut
obiectul instrainarii.
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Sume defalcate din Taxa pe Valoarea Adiiugata

TVA reprezinta un venit al bugetului de stat, din categoria impozitelor indirecte, care se
aplica asupra livrarilor de bunuri ~i prestarilor de servicii, cat ~i asupra operatiunilor asimilate
acestora realizate de persoane impozabile din anumite activitati economice prevazute de lege,
cu conditia ca locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor sa fie in Romania.
Cota standard a TV A este de 19% iar pentru anumite livrari de bunuri
prevazute de lege, se aplica cotele reduse de 9%, respectiv 5%.

~i

prestari de servicii

Sumele defalcate din TVA se aproba anual prin legea bugetului de stat ~i au ca destinatie
finantarea cheltuielilor institutiilor de lnVatamant preuniversitar de stat, a cre~elor ~i
gradinitelor, sustinerea sistemului de protectie a copilului ~i subventionarea energiei termice
livrate populatiei.
In 2016, suma alocata Municipiului Bucure~ti de la bugetul de stat din TVA a fost de 24.581
mii lei, iar in 2017 aceasta suma a scazut cu aproximativ 11,57% pana la valoarea de 21.736
mii lei.
Suma alocata de la bugetul de stat din TVA in 2018 va fi de 21.105 mii lei, mentinandu-se
astfel apropiata de suma alocata in 2017.
Taxe pentru utilizarea bunurilor, autorizarea bunurilor sau pe

desfii~urarea

de activitiiti

Aceasta categorie cuprinde, in special, impozitul asupra mijloacelor de transport cu masa mai
mare de 12 tone platit de persoanele fizice ~i juridice colectat la nivel de sector ~i transferat
catre bugetul Municipiului Bucure~ti in proportie de 40%.
De asemenea, aceasta categorie cuprinde
avizelor ~i autorizatiilor de functionare.

~i

taxele

~i

tarifele pentru eliberarea certificatelor,

Veniturile Municipiului Bucure~ti provenite din colectarea acestor taxe au inregistrat 0 u~oara
scadere de 2,210/0, in 2017 fata de 2016, ca urmare a fluctuatiei adverse tn 2017 a bazei
impozabile pentru aceste categorii de taxe.
La acest capitol, bugetul anului 2018 prevede 0 majorare substantiala de aproximativ
103,96% fata de suma incasata in anul precedent. Aceasta majorare este generata de cre~terea
impozitului pentru anul 2018 pentru autovehiculele mai mari de 12 tone conform Ordonantei
de Urgenta nr. 79/2017 privind modificarea ~i completarea Codului fiscal.
Alte taxe ~i impozite .fiscale

In aceasta categorie se inregistreaza venituri provenind din taxa pentru eliberarea certificatului
de urbanism, taxa pentru ocuparea domeniului public pentru activitati de cornett cu caracter
sezonier, taxa pentru utilizarea locurilor publice cu terase de vara, taxa pentru utilizarea
locurilor publice pentru filmare, taxa pentru utilizare locurilor publice cu mijloace publicitare,
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taxa pentru utilizarea locurilor pub lice pentru stationarea temporara de autovehicule, taxa
pentru utilizarea locurilor publice pentru organizare de evenimente, 20/0 din taxa pentru
utilizarea domeniului public pentru filmare perceputa de Ministerul Culturii, reprezentand
cuantumul timbrului monumentelor istorice, instituit in confonnitate cu prevederile Legii nr.
422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile ~i
completarile ulterioare, taxa aviz traseu, taxa aviz pre-coordonare retele, taxa aviz coordonare
retele, taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire, taxa acord Primar General pentru
strazi modemizate, taxa anuala pentru vehicule lente, taxa pentru reclama ~i publicitate, taxa
jocuri artificii, taxa acces auto parc, taxa aviz urbanism.
Venituri nefiscale
Categoria veniturilor nefiscale ale Municipiului Bucure~ti se compune cu precadere din: (i)
venituri din proprietate reprezentand, in cea mai mare parte, venituri din concesiuni ~i
inchirieri, dividende ~i dobanzi, (ii) vanzari de bunuri ~i servicii, (iii) amenzi penalitati ~i
confiscari (iv) venituri diverse provenind, in principal, din recuperarea cheltuielilor efectuate
in cursu1 procesului de executare silita, precum ~i veniturile din restituirea sumelor alocate
pentru reducerea riscului seismic, dar ~i din taxe speciale ~i (v) venituri provenind din
transferuri voluntare, altele decat subventii1e.
Contributia fiecarei categorii de venituri nefiscale este prezentata in tabelul de mai jos:
2016
mii lei

2017
mii lei

Buget 2018
mii lei

148.731

118.924

716.102

105.949

89.090

185.000

64.411

67.465

185.000

41.538

21.474

Venituri din pre~,tiiri ~'ervicii ~'i alteactivitiili

4.137

2.527

497.979

Amenzi, penalitiili ~i confisciiri

3.718

3.845

5.000

Venituri diverse

32.620

21.170

25.823

Transferuri voluntare, altele decat subvenliile

2.307

2.291

2.300

Venituri nefiscale din care :

I

Venituri din proprietate, din care:
Venituri din concesiuni
Venituri din dividende

J

~i

~i

inchirieri

dobfinzi

Sursa: Contul de execulie al bugetului local al Municipiului Bucure$ti - situalii consolidate $i Bugetul propriu al

J

Municipiului Bucure$ti pentru anul 2018, aprobat prin Hotiirdrea Consiliului General nr. 54122.02.2018 astfel cum afos!
acesta modificat prin Hotiirdrea Consiliului General nr. 170/28. 03.2018 $i prin Hotiirdrea Consiliului General nr.
235/19.04.2018

Totalul veniturilor nefiscale a inregistrat
de anu12016.

0

scadere de aproximativ 20,04% in anul 2017 fata

Sumele bugetate pentru anul 2018 ca venituri nefiscale inregistreaza 0 cre~tere substantiala
comparativ cu 2017, majorarile fiind a~teptate din zona veniturilor obtinute din prestari de

J

J
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servlcll ~i alte activitati. Aceasta majorare bugetata pentru 2018 a veniturilor obtinute din
prestari de servicii ~i alte activitati se a~teapta a fi generata de sumele provenite din recuperari
ale cheltuielilor de judecata, aferente 'litigiilor ca~tigate de Emitent in vederea carora au fost
introduse cereri in fata instantelor judecatore~ti competente, imputalii ~i despagubiri.
Veniturile diverse sunt constituite din venituri aferente aplicarii prescriptiei extinctive,
venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic ~i taxe speciale
reprezentate de taxe avize urbane, taxa inregistrare vehicule neinmatriculabile, taxa pentru
eliberarea planurilor cadastrale, taxa dezinsectie, dezinfectie ~i deratizare, etc. Cea mai mare
pondere 0 reprezinta (i) incasarile din taxa speciala colectata de Apa Nova Bucure~ti S.A. de
la populalie pentru serviciul de epurare a apelor uzate, (ii) veniturile din restituirea sumelor
alocate pentru reducerea riscului seismic ~i (iii) incasarile efectuate de catre Administralia
Strazilor Bucure~ti din exploatarea locurilor de parcare ale Municipiului Bucure~ti.
Suma de 2.307 mii lei inregistrata la pozitia bugetara "Transferuri voluntare, altele decat
subventiile" in anul 2016 reprezinta sume primite de la Administratia Fondului Cultural
National pentru finantarea unui proiect la Biblioteca Metropolitana. Suma de 2.291 mii lei, ce
apare la aceea~i pozitie in anul 2017, reprezinta sume primite de la Administratia Fondului
Cultural National pentru finantarea unui proiect la Biblioteca Metropolitana, in valoare de 43
mii lei ~i sume incasate de la Apa Nova Bucure~ti S.A. in valoare de 2.248 mii lei,
reprezentand contributii pentru ajutorarea populatiei defavorizate in baza Actului Aditional nr.
10 la contractul de concesiune incheiat cu Apa Nova Bucure~ti S.A .. Suma de 2.300 mii lei,
bugetata pentru anul 2018 reprezinta sume estimate a fi incasate de la Apa Nova Bucure~ti
S.A., in baza Actului Aditional nr. 10 la contractul de concesiune incheiat cu Apa Nova
Bucure~ti S.A ..
Venituri din capital

Veniturile din capital se refera, in principal, la venituri din valorificarea unor bunuri
apaqinand unor institutii pub lice ~i domeniului privat al statului, precum ~i din vanzarea
locuintelor construite din fondurile statului.
Evolutia veniturilor din capital obtinute de Municipiul

Bucure~ti

este prezentata mai jos:
2016

2017

Buget 2018

miilei

miilei

mii lei

7.147

9.449

6.000

Venituri din valorificare unor bunuri apartinand institutiilor publice

450

110

400

Venituri din vanzare locuintelor construite din fondurile statului
Venituri din vanzare unor bunuri din domeniul privat al statu lui sau al
unitalilor administrative-teritoriale

863

2.135

3.000

3.075

4.407

Depozite speciale pentru constructii de locuinte

2.758

2.798

Venituri din capital din care:

Sursa: Contul de execu!ie al bugetului local al Municipiului
Municipiului

Bucure~ti

Bucure~ti

- situa!ii consolidate

~i

2.600

Bugetul propriu al

pentru anul 2018, aprobat prin Hotiirarea Consiliului General nr. 54122.02.2018 astfel cum alost
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acesta modificat prin Hotiiriirea Consiliului General nr. 170128.03.2018 fji prin Hotiiriirea

Consiliulu~

,
General nr.

235119.04.2018

De~i

ponderea acestor venituri este foarte mica in totalul veniturilor realizate de Municipiul
se remarca majorarea sumelor de la valoarea de 7.147 mii lei in 2016la valoarea de
9.449 mii lei in 2017, respectiv 0 scadere potrivit bugetului pe 2018la 6.000, suma mai mica
chiar decat valoarea din 2016. Aceasta fluctuatie a sumelor este cauzata de caracterul
neuniform ~i dificil de prognozat al incasarilor aferente acestui tip de venituri, intrucat nu
poate fi determinat cu exactitate cand ~i/sau daca vor fi valorificate astfel de bunuri.
Bucure~ti,

Depozitele speciale pentru constructia de locuinte reprezinta rate incasate din vanzarea
locuintelor conform Legii Locuintei nr. 114/1996 ~i Ordonantei de Guvem nr. 19/1994
privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice ~i constructii de locuinte.
Operatiuni financiare

In bugetul pentru anul 2018 sunt prevazute venituri provenind din operatiuni financiare, in
valoare de 140.000 mii lei. Aceasta categorie de venituri include incasarile provenind din
rambursarea imprumuturilor acordate in anul 2017 de Municipiul Bucure~ti catre Companiile
Municipale, la incheierea unui an de la acordarea acestora.
Subventii

In aceasta categorie se includ doua tipuri de venituri:
a) subventiile primite de la bugetul de stat reprezinta transferuri acordate pentru
finantarea spitalelor, policlinicilor ~i altor obiective din domeniul sanatatii, finantarea
activitatilor de reducere a riscului seismic a cladirilor cu destinatie de locuinta,
cofinantari pentru derularea unor proiecte sustinute din fonduri exteme
nerambursabile, post-aderare, finantarea programelor de mediu ~i gospodarire a
ape1or, etc.;
b) sumele primite de la Uniunea Europeana ~i alti donatori in contul plati10r efectuate de
Municipiul Bucure~ti din fonduri proprii, in decursul anului curent sau al celor
anteriori, pentru implementarea unor proiecte cu finantare europeana.

J
J
J
J
J
J

Subventii de la bugetul de stat
Sume primite de la UE/alti donatori In contul pIatilor
efectuate ~i prefinantAri
Sursa: Contul de execu/ie al bugetului local al Municipiului
Municipiului

Bucure~ti

Bucure~ti

2016

2017

Buget
2018

mii lei

mii lei

mii lei

69.441

40.225

662.119

46.646

7.936

596.232

- situafii consolidate # Bugetul propriu al

pentru anul 2018, aprobat prin Hotiiriirea Consiliului General nr. 54122.02.2018 astfel cum afost
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In 2017, subventiile de la bugetul de stat au sdizut cu aproximativ 42,07% comparativ cu anul
2016 pe fondul diminuarii subventiei de la bugetul de stat pentru achizitia de aparatura
medicala in sanatate.
In 2016, Municipiul Bucure~ti a prim it de la bugetul de stat 0 subventie in valoare de 69.441
mii lei pentru (i) achizitia de aparatura medicala in sanatate, (ii) actiuni privind reducerea
riscului seismic, (iii) subventii pentru finantarea sanatatii ~i (iv) rambursari contributie buget
stat pentru proiecte finantate din Fondul Ecologic National.
Sume primite de la Vniunea Europeana sau alti donatori reprezinta recuperarea unor sume
cheltuite in anii anteriori, precum ~i prefinantari primite de la Fondul European de Dezvoltare
Regionala, Fondul de Coeziune ~i Fondul Social European, in legatura cu proiectele derulate
de Municipiul Bucure~ti in domeniile cultura, social ~i infrastructura.

u
[I
[I

[I

In 2016, sumele primite de la Vniunea Europeana sau alti donatori, in valoare de 46.646 mii
lei au fost incasate in urma decontarii cererilor de rambursare depuse in cursul anului in urma
lucrarilor executate pentru proiecte prin Programul Operational Regional 2007-2013 , precum
(i) consolidarea, restaurarea ~i conservarea Arcului de Triumf, (ii) consolidarea, restaurarea ~i
conservarea Casa Cesianu, (iii) consolidarea, restaurarea ~i conservarea Observatorului
Astronomic Vasile Vrseanu, (iv) reabilitarea ~i consolidarea Muzeului Dr. Nicolae Minovici,
(v) reabilitarea, modemizarea ~i echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Copii
Dr. Victor Gomoiu, (vi) amenajarea circuitului turistic pe lacurile Floreasca ~i Tei precum ~i
zona adiacenta acestora, (vii) reabilitarea infrastructurii rutiere Piata Sudului ~i pentru
proiectul finantat prin Programul Operational Sectorial Mediu - Finalizarea Statiei de Epurare
Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare ~i a canalului colector Dambovita
(CASETA) in Municipiul Bucure~ti. Diminuarea acestor sume in 2017, pana la valoarea de
7.936 mii lei, a fost cauzata de finalizarea unor proiecte finantate din Fondul Ecologic
National aferente peri.oadei programatice 2007-2013 ~i de demararea unor proiecte cu
finantare nerambursabila in cadrul perioadei programatice 2014-2020.
Bugetul anului 2018 prevede incasari suplimentare din subventii de la bugetul de stat, care se
ridica la valoarea total a de 662.199 mii lei, provenind din subventii pentru actiuni privind
reducerea riscului seismic, subventii pentru finantarea sanatatii ~i rambursari con stand in
contributia bugetului de stat pentru proiecte finantate din Fondul Ecologic National, in
principal sume aferente proiectului parte a Programului Operational Infrastructura Mare
"Finalizarea Statiei de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare ~i a
canalului colector Dambovita (Caseta) in Municipiul Bucure~ti - Etapa II".
Sumele bugetate la capito luI sume primite de la VE/alti donatori in contul platilor efectuate ~i
prefinantari sunt previzionate a se majora de la suma de 7.936 mii lei in 2017 la suma de
596.232 mii lei in 2018 pe seama decontarilor realizate de autoritatile de management pentru
cererile de rambursare aferente proiectelor europene in curs de implementare sau in curs de
aprobare, precum proiectul parte a Programului Operational Infrastructura Mare "Finalizarea
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Statiei de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare
colector Dambovita (Caseta) In Municipiul Bucure~ti - Etapa II".

~i

a canalului

Cheltuieli
Cheltuielile bugetare au destinatii precise ~i limitate ~i se acopera integral din veniturile
bugetului respectiv, inclusiv excedentul anilor precedenti. Daca nu exista baza legala pentru 0
anumita cheltuiala, aceasta nu poate fi lnscrisa In buget ~i, prin urmare, nu poate fi nici
angajata ~i nici efectuata din acesta. Nicio cheltuiala din fondurile publice locale nu poate fi
angajata, ordonantata sau platita daca nu este aprobata ~i nu are prevederi bugetare ~i surse de
finantare.
Cheltuielile bugetului local al Municipiului
(a) autoritati publice

~i

Bucure~ti

au urmatoarele destinatii:

actiuni exteme;

(b) fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor administratiei publice locale;
(c) fondul de garantare a lmprumuturilor exteme, contractate/garantate de stat;
(d) fondul pentru garantarea lmprumuturilor exteme, contractate/garantate de autoritatile
administratiei publice locale;
(e) servicii pub lice comunitare de evidenta a persoanelor;
(f) dobanzi;
(g) transferuri cu caracter general intre diferite niveluri ale administratiei;
(h) aparare nationala (centre mil itare) , ordine publica ~i siguranta nationala (politie
comunitara ~i protectie civila ~i protectia contra incendiilor);
(i) lnvatamant (pre~colar, primar, secundar, postliceal), internate

~i

cantine pentru elevi;

(j) sanatate;
(k) servicii culturale: biblioteci, muzee, institutii publice de spectacole
consolidarea ~i restaurarea monumentelor istorice etc.;

~l

concerte,

(1) servicii recreative ~i sportive;
(m)servicii religioase;
(n) asigurari

J
J
J
J.

~i

asistenta sociala;

(0) locuinte (dezvoltarea sistemului de locuinte ~i alte servicii In domeniu), serVlCll
dezvoltare publica (alimentare cu apa, iluminat public, alimentare cu gaze naturale);
(P) protectia mediului (salubritate
reziduale);

~i

gestionarea

de~eurilor,

(q) actiuni economice, comerciale ~i de munca: prevenirea
gheturilor, stimularea lntreprinderilor mici ~i mijlocii;
(r) combustibil

~i

energie;

(s) agricultura, silvicultura, piscicultura ~i vanatoare;
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~i

canalizare

~i

~l

tratarea apei

combaterea inundatii10r

~i

(t) transporturi (drumuri
(u) turism

~i

~i

'I
I

poduri, transport in comun, strazi);

proiecte de dezvoltare multifunctionala.

.

In functie de clasificarea economica, cheltuielile Municipiului Bucure~ti se impart in: (i)
cheltuieli curente, (ii) cheltuieli de capital, (iii) rambursari de credite ~i (iv) plati efectuate in
anii precedenti ~i recuperate in anul curent. Tabelul de mai jos prezinta cheltuielile
Municipiului Bucure~ti pentru anii financiari incheiati la 31 decembrie 2016, 31 decembrie
2017 ~i cheltuielile bugetate pentru anul 2018.

Cheltuieli huget local, din care:
Cheltuieli curente
Cheltuieli de capital
Rambursari de credite externe ~i interne
Plati efectuate In anii precedenti ~i
recuperate in anul curent
Sursa: Contu! de executie al bugetului local a! Municipiului
Municipiului

Bucure~ti

2016

2017

2018 Buget

Mii lei

Mii lei

Mii lei

3.030.892
2.619.550
288.268
123.074

4.271.819
3.014.645
1.024.734
236.029

6.267.728
4.476.842
1.583.954
206.932

-

(3.589)

-

Bucure~ti

- situatii consolidate

~i

Bugetul propriu al

pentru anu! 2018, aprobat prin Hotararea Consiliu!ui General nr. 54122.02.2018 astfe! cum a/ost

acesta modificat prin Hotararea Consiliului General nr. 170128.03.201 8

~i

prin Hotararea Consiliului General nr.

235/19.04.2018

Cheltuieli curente
Cheltuielile curente au cea mai mare pondere in totalul cheltuielilor Municipiului Bucure~ti,
de 86,420/0 in 2016, respectiv 70,57% in 2017 ~i 71,43% potrivit cheltuielilor curente bugetate
pentru 2018.
Tabelul urmator prezinta 0 detaliere a cheltuielilor curente ale Municipiului Bucure~ti pentru
anii financiari incheiati la 31 decembrie 2016 ~i 31 decembrie 2017 ~i cheltuielile curente
bugetate pentru anul financiar 2018.

Cheltuieli curente, din care:
Cheltuieli de personal
Bunuri ~i servicii
Dobanzi
Fonduri de rezerva
Subventii
Transferuri catre institutii publice
Alte transferuri
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile
(FEN) postaderare
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2016

2017

2018 Buget

Mii lei

Mii lei

Mii lei

2.619.550
103.247
316.305
119.835

3.014.645
167.997
347.496
116.327

1.310.268
658.289
20.328

-

910.898

4.476.842
377.194
589.920
117.667
313.386
766.757
1.248.182

13.177

290.983

32.782

24.072

55.227

1.288.848

[I

I

l
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Asistenta soc iala
Proiecte cu finantare din fond uri exteme nerambursabile
aferente cadrului financiar 2014-2020
Alte cheltuieli
Sursa: Contul de execu/ie al bugetului local al Municipiului
Municipiului

Bucure~ti

Bucure~ti

1.789

34.260

50.009 )

403.956

11.650

255.290

75.462

89.435

- situalii consolidate

~i

Bugetul propriu al

pentru anul 2018, aprobat prin Hotararea Consiliului General nr.54122.02.2018 astfel cum a fo st

acesta modificat prin Hotararea Consiliului General nr. 170/28.03.2018

~i

prin Hotararea Consiliului General nr.

235/19.04.2018

Cea mai mare pondere in cadrul cheltuielilor curente in anii 20 16 ~i 2017 0 detin subventiile
(50,02% in 2016, respectiv 42,75% in 2017), urmate de transferuri ditre institutii publice
(25,13% in 2016, respectiv 30,22% in 2017) ~i de bunuri ~i servicii (12,07% in 2016,
respectiv 11,53% in 2017).
Potrivit Bugetului pentru anu12018, cea mai mare pondere in cadrul cheltuielilor curente va fi
detinuta de transferuri catre institutii publice 27,88%, urmate de subventii 17,13% ~i de
bunuri ~i servicii 13,18%. Scaderea ponderii subventiilor de la 42,75% in 2017la 17,13% in
2018 se datoreaza intentiei Municipiului Bucure~ti de a delega serviciile publice de transport
~i de termoficare catre operatori economici ~i implicit bugetarea partiala a acestora pana la
data estimata a delegarii, anticipata a avea loc in semestrul II al anului 2018.
Cheltuielile curente destinate asistentei sociale s-au situat la un nivel de 1,7 milioane de lei in
2016 ~i au crescut cu aproximativ 48,3 milioane lei in anul 2017, ajungand la suma de 50
milioane lei. Potrivit bugetului pe anul 2018, cheltuielile curente destinate asistentei sociale
sunt estimate a cre~te la suma de aproximativ 404 milioane lei, respectiv 0 cre~tere de
aproximativ 8, ori comparativ cu nivelul din anul 2017, aceasta cre~tere semnificativa este
justificata de implementarea la nivelul administratiei publice prin Directia Generala de
Asistenta Sociala a Municipiului Bucure~ti a unor programe sociale care se refera la
persoanele cu handicap (copii ~i adulti) ~i stimulent pentru nou nascuti.

J
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Potrivit Ordonantei Guvemului nr. 36/2006 privind unele mas uri pentru funclionarea
sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a populatiei, subventiile se acorda
RADET pentm acoperirea diferentelor dintre pretul de producere, transport, distributie ~i
fumizare ~i pretul de facturare la populatie pentru energia termica fumizata catre populatie.
De asemenea, potrivit Legii 92/2007 a serviciilor de transport public local, Consiliul General
al Municipiului Bucure~ti stabile~te subventia acordata de la bugetul local pentru acoperirea
diferentei dintre costurile inregistrate de operatorul de transport rutier (i.e. RA TB) pentru
efectuarea serviciului ~i sumele efectiv incasate ca urmare a efectuarii transportului.
in anu12017, subventiile catre RADET ~i RATB au scazut cu 1,6% sau 21 milioane lei, de la
1.310 milioane lei in 2016, la 1.289 milioane lei in 2017, ca urmare a scaderii subventiei
platite pentru transportul public in comun cu 3,88%, de la 593 milioane lei in 2016 la 570
milioane lei in 2017, ~i a cre~terii subventiei platite pentru energia termica cu 0,28%, de la
717 milioane lei in 2016 la 719 milioane lei in 201 7.
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Potrivit bugetului pe anul 2018, subventia aprobata pentru RATB va fi in valoare aproximativ
370 milioane lei, in timp ce subventia aprobata pentru RADET va fi de aproximativ 397
milioane lei.
Consiliul General al Municipiului Bucure~ti stabile~te cuantumul subventiei acordate de la
bugetul local, pentru acoperirea diferentei dintre costurile inregistrate de operatorul de
transport rutier pentru efectuarea serviciului ~i sumele efectiv incasate ca urmare a efectuarii
transportului. Pentru perioada 2016-2018, subventia aprobata ~i, dupa caz, platita catre RATB
este prezentata in tabelul urmator:
An

Subventie aprobata

Subventie platita

(mii lei)

(mii lei)

2016

593.000

593.000

2017

573.000

569.700

2018

369.593

172.500*

[1

*Subventia platita pana la data de 02.04.201 8

Tabelul urmator prezinta situatia subventiei aprobate
2018 catre RADET:
An

~i,

dupa caz, platite in perioada 2016-

Subventie aprobata

Subvenlie platita

(mii lei)

(mii lei)

2016

717.272

717.268

2017

719.148

719.148

2018

397.164

174.320*

*Subventia platita pana la data de 02.04.201 8

[

In anul 201 7, cheltuielile cu bunuri ~i servicii au crescut cu 31 milioane lei sau 9,86%, de la
316 milioane lei in 2016, la 347 milioane lei in 2017. Aceasta cre~tere a avut loc in principal
la nivelul Municipiului Bucure~ti pentru serviciile de iluminat public ~i salubritate. Pentru
anul 2018, bugetul Municipiului Bucure~ti prevede un nivel de 590 milioane lei pentru aceste
cheltuieli.
In anul 2017, transferurile catre institutii publice au crescut cu 253 milioane lei, sau 38,37%,
de la 658 milioane lei in 2016, la 911 milioane lei in 2017. Transferurile catre institutii
publice cuprind transferurile din bugetul local catre institutiile finantate partial din venituri
proprii ~i partial din transferuri de la bugetul local. Pentru anul 2018, bugetul Municipiului
Bucure~ti prevede un nivel de 1.248 milioane lei pentru aceste cheltuieli. Cre~terea
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inregistrata la transferurile ditre institutiile publice inscrisa in bugetul pe anul 2018 se
localizeaza in principalla capitolele cultura, sanatate, servicii publice ~i ordine publica.
In anul 201 7, cheltuielile de personal au crescut cu 65 milioane lei, sau 62,71 %, de la 103
milioane lei in 2016, la 168 milioane lei in 2017. Cre~terea acestor cheltuieli din anul 2017 a
fost cauzata de majorarea salariului minim pe economie, promovarea salariatilor in grade
profesionale, acordarea de drepturi salariale cuvenite pentru incadrarea in tran~e de vechime,
acordarea de drepturi ca~tigate de salariati in instanta platibile in anu12017. Pentru anul 2018,
sumele alocate acestui capitol sunt cu 209 milioane lei mai mari fata de 2017, respectiv cu
124,52%) mai mult fata de cheltuielile de personal inregistrate in anul 2017. Aceasta majorare
semnificativa a cheltuielilor de personal pentru anul 2018 este generata de aplicarea
prevederilor Legii cadru 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
pentru aparatul propriu al Primariei Municipiului Bucure~ti ~i institutiile de interes local
finantate integral de la bugetul local. Incepand cu anul 2018, se finanteaza integral de la
bugetullocal 0 noua institutie, respectiv Centrul ,pentru Seniori al Municipiului Bucure~ti.

I
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Cheltuielile cu alte transferuri includ transferuri pentru investitiile RATB ~i RADET, pre cum
~i transferuri catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucure~ti - Ilfov ~i Asociatia de
Dezvoltare Intercomunitara Bucure~ti - Ilfov. Aceste cheltuieli au scazut cu 7 milioane lei,
sau 35,18%, de la 20 milioane lei in 2016, la 13 milioane lei in 2017 ca unnare a nivelului
scazut al investitiilor efectuate de RADET ~i RATB avfind ca sursa de finantare bugetullocal.
Pentru capito luI alte transferuri sunt prevazute cheltuieli curente in suma de 291 milioane lei
pentru anul 2018, cu 278 milioane lei sau cu 2.108,26% mai mult fata de cheltuielile cu alte
transferuri inregistrate in anul 2017. Aceasta majorare a cheltuielilor cu alte transferuri a fost
generata de faptul ca in bugetul pe anul 2018, cheltuielile cu alte transferuri includ
suplimentar fata de anul 2017 sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, in cuantum
de 2.265 mii lei precum ~i de cheltuielile pentru investitii aprobate de Consiliul General al
Municipiului Bucure~ti pentru RADET ~i RA TB.
Categoria "alte cheltuieli" include despagubirile civile ~i contributia Municipiului Bucure~ti la
salariile personalului neclerical. Acestea au crescut cu 41 milioane lei, sau cu aproximativ
121 % in 2017, dela 34 milioane lei in 2016, la 75 milioane lei in 2017. Aceste che1tuieli sunt
prevazute sa creasca la un nive1 de 89 milioane lei in 2018. Comparativ cu executia anilor
precedenti, in bugetul pe anul 2018 sunt incluse 10 milioane lei pentru programe pentru
tineret, iar che1tuielile cu personalul neclerical au fost ~i ele influentate de modificarile
legislative in legatura eu salarizarea personalului din fonduri publice.
Tabelul unnator prezinta cheltuielile curente ale Municipiului Bucure~ti in functie de
destinatia acestora pentru anii financiari incheiati la 31 decembrie 20 16 ~i la 31 decembrie
2017 ~i cheltuielile de capital bugetate pentru anu12018.
2016
Mii lei
2.619.550
90.901
8.252
120.363
148
36.245
31.430

Cheltuieli curente, din care:
AutoriHiti publice ~i actiuni exteme
Alte servicii publice generale
Tranzactii privind datoria publica ~i imprumuturi
Aparare
Ordine publica ~i siguranta nationala
invatamant
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2017
Mii lei
3.014.645
157.846
12.263
116.371
226
47.987
41.328

2018 Buget
Mii lei
4.476.842
319.622
339.517
118.285
375
95.082
51.972

2016
Mii lei
145.168
475.821
53.782
176.207
60.276
725.563
3.625
691.769

Sanatate
Cultura, recreere ~i religie
Asigurari ~i asistenta sociala
Locuinte, servicii ~i dezvoltare publica
Protectia mediului
Combustibili ~i energie
Agricultura, silvicultura, piscicultura ~i vanatoare
Transporturi

2017
Mii lei
174.478
693.588
117.426
160.959
56.595
723.894
4.092
707.592

2018 Buget
Mii lei
345.903
899.348
500.559
275.257
343.210
469.072
9.350
709.290

Sursa: Contul de execulie al bugetului local al Municipiului Bucure$ti - situa!ii consolidate $i Bugetul propriu al
Municipiului Bucure$ti pentru anul 2018, aprobat prin Hotiirarea Consiliului General nr. 54122.02.2018 asife l cum a/os!
acesta modificat prin Hotiirarea Consiliului General nr. 170/28.03.2018 $i prin Hotiirarea Consiliului General nr.
235/ /9.04.2018

Cea mai mare pondere in cheltuielile curente au avut-o in anul 2016 ~i 2017 cheltuielile
pentro combustibili ~i energie (27,70% in 2016 ~i 24,01 % in 2017), urmate de cheltuielile
destinate transporturilor (26,41 % in 20 16 ~i 23,470/0 in 20 17) ~i de cheltuielile pentru cultura,
recreere ~i religie (18,160/0 in 2016 ~i 23,01 % in 2017).
Cheltuielile aferente capitolului transporturi cuprind, in principal, subventia acordata RA TB,
precum ~i cheltuieli pentro lucrari de reparatii derulate pentro zonele stradale ~i sunt bugetate
la un nivel de 709 milioane lei in anul 2018.
In anul 201 7, cheltuielile curente pentro cultura, recreere ~i religie au crescut cu 218 milioane
lei sau 45,77%, de la aproximativ 476 milioane lei in 2016, la aproximativ 694 milioane lei in
2017, ca urmare a alocarii in 2017 unor sume suplimentare fata de 2016. Pentro anul 2018,
aceste cheltuie1i sunt bugetate la un nivel de aproximativ 899 milioane lei, fiind bugetata 0
cre~tere de 29,67% fata de 2017. Che1tuielile pentro laca~urile de cult ~i Catedrala Mantuirii
Neamului s-au situat in anul 2016 la 29 milioane lei, in anul 2017 la 51 milioane lei, iar in
anul 2018 sunt bugetate la 45 milioane lei.
Che1tuielile aferente capitolului combustibil ~i energie cuprind subventia acordata RADET. In
anul 2017, che1tuielile aferente capitolului combustibil ~i energie au scazut cu 1 mil ion de lei,
sau 0,23%, de la 726 milioane lei in 2016, la 724 milioane lei in 2017. Pentro anul 2018,
aceste che1tuie1i sunt bugetate la un nive1 de aproximativ 469 milioane lei, in scadere cu
aproximativ 255 milioane lei sau 35,20%, acest lucru fiind posibil datorita scaderii subventiei
aprobate a fi acordata RADET de la 719 milioane lei in 2017, la 397 milioane lei in 2018.
Cheltuielile pentro protectia mediului au scazut in anul 2017 cu 4 milioane lei sau 6,11 % fata
de anul 2016, ca urmare a scaderii cheltuielilor pentru serviciul de salubritate ~i pentru
proiectul de reabilitare ~i modemizare a statiei de epurare a apelor uzate Glina. Cheltuielile
curente pentro protectia mediului sunt bugetate la 0 suma de aproximativ 343 milioane lei
pentro 2018. Cre~terea de 6,06 ori fata de anu12017 se datoreaza implementarii pe anu12018
a Programului Bicicli~ti in Bucure~ti, precum ~i derularii unui proiect cu finantare din fonduri
nerambursabile - Programul Operational Infrastructura Mare "Finalizarea Statiei de Epurare
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Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare
(Caseta) in Municipiul Bucure~ti - Etapa II".

~i

a canalului colector Dambovita

Cheltuielile curente pentru capitolullocuinte, servicii ~i dezvoltare publica au sdizut in anul
2017 cu 8,65% sau 15 milioane lei, fata de anul 2016. Aceste cheltuieli sunt prevazute sa
creasca in anul 2018 la aproximativ 275 milioane lei, ca urmare a bugetarii fondurilor
necesare in vederea dezvoltarii sistemelor de locuinle sociale ~i de urgenla ~i pentru locuinle
destinate medicilor rezidenli.
In anul 201 7, cheltuielile privind asigurarile ~i asistenta sociala au crescut cu 64 milioane lei
sau 118,34%, de la 54 milioane lei in 2016, la 117 milioane lei in 2017, ca urmare a
implementarii la nivelul Direcriei Generale de Asistenta Sociala ~i Centrului de Tineret al
Municipiului Bucure~ti a programelor sociale pentru nou nasculi ~i persoane cu handicap
adulli ~i copii. Pentru anul 2018, aceste cheltuieli sunt bugetate la un nive1 de aproximativ 501
milioane lei fiind bugetata 0 cre~tere de 327,04% fata de 2017, urmare a aprobarii de catre
Consiliul General al Municipiului Bucure~ti a acordarii de stimulente financiare pentru
persoane cu handicap (500 lei/lunar), nou nascuti (2.500 lei net/nou nascut) ~i tinerii care se
casatoresc (1.500 lei netlfamilie).
Cheltuie1ile curente pentru alte servicii publice generale au crescut in 2017 de la valoarea de 8
milioane lei in 2016 la valoarea de 12 milioane lei in 2017, cre~terea cu 4 rnilioane lei sau
48,61 % a acestor che1tuieli curente in anul 2017 se datoreaza finanlarii Direcliei de Evidenla a
persoanelor ~i transferurilor catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bucure~ti Ilfov ~i
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucure~ti Ilfov. In 2018, aceste cheltuieli sunt bugetate
la suma de aproximativ 340 milioane lei, in cre~tere cu aproximativ 2.668,63% fata de suma
din anul 2017, aceasta rnajorare este justificata de inscrierea la capitolul fond de rezerva la
dispozitia autoritatilor locale a surnei de 313 rnilioane lei.
Cheltuieli de capital

J
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Cheltuielile de capital reprezinta cheltuieli cu investitiile realizate de Municipiul Bucure~ti.
Acestea au avut 0 valoare de 1.025 rnilioane lei in 2017, in cre~tere cu aproxirnativ 737
rnilioane lei sau 255,48% fata de nivelul de 288 rnilioane lei inregistrat in 2016. In anul 2017,
au fost inregistrate cheltuieli cu participarea la capitalul social al societatilor rnunicipale nou
infiintate precurn ~i cu irnprumuturi acordate societatilor, aceasta fiind cauza semnificative a
che1tuie1ii de capital in anul 201 7. Cheltuielile de capital bugetate pentru anul 2018 au 0
valoare totala de 1.584 milioane lei, in cre~tere cu aproximativ 559 rnilioane lei sau 54,57%
fata de nive1ul de inregistrat in 2017. Tabe1ul urmator prezinta cheltuielile de capital ale
Municipiului Bucure~ti in functie de destinatia acestora pentru anii financiari incheiati la 31
decernbrie 20 16 ~i la 31 decernbrie 20 17 ~i cheltuielile de capital bugetate pentru anul 2018.

CheItuieli de capital, din care:
Autoritati publice ~i actiuni exteme
Alte servicii pub lice generale
Aparare

2016
Mii lei
288.268
16.588
0
143
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2017
Mii lei
1.024.734
18.115
157.852
93

2018 Buget
Mii lei
1.583.954
22.360
120
565

. I
."

Ordine publica $i siguranta nationala
invatamant
Sanatate
Cultura, recreere $i religie
Asigurari $i asistenta sociala
Locuinte, servicii $i dezvoltare publica
Protectia mediului
Combustibili $i energie
. Agricultura, silvicultura $i vanatoare
Transporturi
Alte actiuni economice

2016
Mii lei
4.228
4.591
80.106
10.101
419
10.253
7.341
1.220
205
153.071
0

Sursa: Contul de execulie al bugetului local al Municipiului
Municipiului

Bucure~ti

Bucure~ti

2017
Mii lei
56
869
88.963
65.465
1.320
169.606
4.368
301.008
816
216.202
0

•

- situalii consolidate

2018 Buget
Mii lei
66.933
50.611
204.201
103.704
9.065
264.178
21.331
73.686
3.471
762.604
1.124
~i

Bugetul propriu al

pentru anul 2018, aprobat prin Hotiirdrea Consiliului General nr. 54122.02.2018 astfel cum a/ost

acesta modificat prin Hotiirdrea Consiliului General nr. 170128.03.201 8

~i

prin Hotiirdrea Consiliului General nr.

235/19.04.2018

In anul 2016, cea mai mare pondere In cheltuielile de capital 0 au cheltuielile destinate
transporturilor (53,10% In 2016 fata de 21,10% In 2017), iar In anul 2017 cea mai mare
pondere In cheltuielile de capital 0 au cheltuielile pentru combustibili ~i energie (29,370/0 In
2017 fata de doar 0,42% In 2016). Cheltuielile de capital bugetate pentru anul 2018 sunt
destinate finantarii lucrarilor In curs de executie cu termenul de punere In functiune In anul
2018 ~i/sau In anul2019.
Cheltuielile de capital aferente capitolului autoritati publice ~i actiuni externe au crescut cu
1,5 milioane lei sau 9,21 % tn 2017 fata de 2016 ca urmare a cre~terii cheltuielilor aferente
lucrarilor de reabilitare ~i modernizare a sediului Municipiului Bucure~ti ~i sistemului de
management al situatiilor de urgenta. Cheltuielile de capital pentru acest capitol sunt bugetate
la un nivel de 22 milioane lei In 2018.
Cheltuielile de capital destinate invatamantului au sdizut cu aproximativ 3,7 milioane lei sau
81,07%, tn 2017 fata de 2016, respectiv de la valoare de 4,6 milioane lei la 0,9 milioane lei,
ca urmare a programului "Reabilitarea infrastructurii educationale" cofinantat de BEL Bugetul
Municipiului Bucure~ti pentru anul 2018 prevede 0 cre~tere a acestor cheltuieli la aproximativ
50,6 milioane lei, ca urmare a dezvoltarii infrastructurii educationale (reabilitare/modernizare
institutii de invatamant) ~i constructia de noi sali de sport pentru unitatile ~colare.
In anul 201 7, cheltuielile de capital pentru sanatate au crescut cu aproximativ 9 milioane lei
sau 11,6%, fata de 2016, ca urmare a cre~terii investitiilor realizate la spitale ~i achizitiilor de
aparatura medicala. Bugetul Municipiului Bucure~ti pentru anul 2018 prevede 0 cre~tere a
acestor cheltuieli la aproximativ 204 milioane lei, destinate finantarii a 6 spitale ~i realizarii de
expertize tehnice cu privire la imobilele In care I~i desIa~oara activitatea 16 spitale. Din suma
aceasta aproximativ 34,75 milioane lei sunt destinati finantarii reconstructiei, reamenajarii,
modernizarii ~i echiparii Spitalului Clinic de Ortopedie, traumatologie ~i TBC Osteoarticular
"Foi~or", precum ~i pentru achizilia de aparatura medicala.
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In 2017, che1tuielile de capital pentru protectia mediului au scazut cu aproximativ 3 milioane
lei sau 40,5% fata de 2016, ca urmare a reducerii ritmului de lucru la investitiile in derulare
din cauze obiective, conform graficului de executie lucrari. Pentru anul 2018, este prevazuta
o cre~tere a acestor cheltuie1i la aproximativ 21 milioane lei, generata de faptul ca au fost
prevazute credite bugetare pentru reluarea investitiilor ~i inceperea unor proiecte noi, conform
listei de investitii aferente bugetului pentru anul 2018.
Cheltuielile de capital pentru cultura, recreere ~i re1igie au crescut in anul 2017 fata de anul
2016 cu 55 milioane lei sau 548%, ca urmare a achiziliei de imobile cu destinatie culturala.
Pentru anul 2018, este prevazuta 0 cre~tere a acestor cheltuieli la aproximativ 104 milioane lei
pentru ca au fost prevazute credite bugetare pentru achizilia de noi Imobile cu destinalie
culturala, precum sali de teatru.
Cheltuielile de capital pentru combustibil ~i energie includ investitiile in infrastructura de
termoficare atat prin RADET cat ~i prin bugetul propriu al Municipiului Bucure~ti. Acestea au
crescut in anul 2017 la 301 milioane lei, respectiv cu aproximativ 24.57% mai mult fata de
anul 2016 in principal ca urmare a participarii Municipiului Bucure~ti la capitalul social al
societatii Compania Municipala Energetica Bucure~ti S.A. Pentru anul 2018, cheltuielile de
capital pentru acest capitol sunt bugetate la un nivel de aproape 74 milioane lei.

Rambursiiri de credite externe
Tabelul urmator prezinta rambursarile de credite ale Municipiului Bucure~ti, in functie de
destinatia acestora pentru anii financiari incheiati la 31 decembrie 20 16 ~i la 31 decembrie
2017 ~i cheltuielile bugetate pentru anu12018.

J
J
J
J
J
J

Rambursari de credite, din care:
invatamant
Sanatate
CuItura, recreere ~ireligie
Locuinte, servicii ~i dezvoltare publica
Protectia mediului
Combustibili ~i energie
Transporturi
Alte actiuni economice

2016
Mii lei
123.074
27.781
2.034
14;739
21.957
10.344
25.582
20.638

2017
Mii lei
100.756
28.256

-

-

109
15.950
10.836
24.572
21.033

2018 Buget
Mii lei
206.932
30.792
51
9.548

11.288
13.390
23.192
118.671

Sursa: Contul de execulie at bugetului local at Municipiului Bucure$ti - situalii consolidate $i Bugetul propriu al
Municipiului Bucure$ti pentru anul 2018, aprobat prin Hotardrea Consiliului General nr. 54122.02.2018 astfel cum afost
acesta modificat prin Hotardrea Consiliului General nr. 170/28.03.2018 $i prin Hotardrea Consiliului General nr.
235/19.04.2018

Cea mai mare pondere in rambursarile de credite 0 au cheltuielile pentru invatamant (22,57%
in 2016, respectiv 28,04% in 2017), urmate de cheltuielile pentru combustibili ~i energie
(20,79% in 2016, respectiv 24,39% in 2017), de cheltuie1ile pentru locuinte, servicii ~i
dezvoltare publica (17,84% in 2016, respectiv 15,83% ill 2017) ~i de cheltuielile pentru
transporturi (16,77% in 2016, respectiv 20,88% in 2017).
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Pentru anul 2018, la capitolul "alte actiuni economice" a fost bugetata suma de
aproximativ119 milioane lei, suma alocata in mod prudential in bugetul local pentru
rambursari de credite aferente datoriei publice interne, pana la finalizarea emisiunii de
Obligatiuni ~i plata integrala a datoriei publice scadente in 4 mai 2018, respectiv a refinantarii
emisiunii de obligatiuni din anu12015, cu data scadenta In 04.05.2018, maturitate de 3 ani si
cod ISIN ROPMBUDBLOI2.

Platile efectuate in anii precedenti ~i recuperate in anul curent
Platile efectuate in anii precedenti ~i recuperate in anul curent reprezinta sumele platite in
exercitiile anterioare ~i recuperate In anul curent. Tabelul urmator prezinta aceste plati in
functie de destinatia acestora pentru anii financiari incheiati la 31 decembrie 2016 ~i la 31
decembrie 201 7.

PHifi efectuate in anii precedenfi ~i recuperate in anul
curent, din care:
Autoritati publice ~i actiuni exteme
Invatamant
Sanatate
Cultura, recreere ~i religie
Asigurari ~i asistenta sociala
Locuinte, servicii ~i dezvoltare publica
Protectia mediului
Combustibili ~i energie
Agricultura, silvicultura, piscicultura ~i vanatoare
Transporturi

2016
Mii lei

2017
Mii lei

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

(3.589)

(1.781)
(634)
(736)
(15)

(39)
(79)

o

(5)

o

(300)

Sursa: Contul de executie al bugetului local al Municipiului Bucure~ti - situatii consolidate

In anul 2016, urmare a modificarii legislatiei, platile efectuate In anii precedenti ~i recuperate
In anul curent s-au reportat In categoria incasari. In anul 201 7, platile recuperate din anii
precedenti au fost de 3.589 mii lei ~i au fost raportate cu semnul "_". In anul 2017, cea mai
mare pondere din platile efectuate in anii precedenti ~i recuperate in anul curent 0 detine
categoria Autoritati publice ~i actiuni externe, respectiv 49,62% din aceste plati.
Rezultatul execufiei bugetare
Tabelul urmator prezinta rezultatul executiei bugetare inregistrat de Municipiul
anii financiari Incheiati la 31 decembrie 20 16 ~i la 31 decembrie 201 7.

Bucure~ti

In
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2016
Mii lei
3.715.912
3.030.892
685.020

Venituri (lncasari)
Cheltuieli (plati)
Rezultatul exercitiului - excedentl(deficit)

/

2017
Mii lei
3.857.068
4.271.819
(414.751)

Sursa: Contul de execulie al bugetului local al Municipiului Bucure$ti - situalii consolidate

In 2016, Municipiul Bucure~ti a Inregistrat un excedent In valoare de 685 milioane RON In
contul de executie al bugetului local. Acesta cuprinde disponibilul bugetului local la
Trezoreria Municipiului Bucure~ti, rara influenta rezultatului din anii precedenti.
In anul 2017, Municipiul Bucure~ti a Inregistrat un deficit In valoare de 415 milioane RON,
reprezentand rezultatul executiei bugetului local (rara influenta veniturilor din anii
precedenti). Deficitul provine de la sectiunea de dezvoltare, In suma de aproximativ 631
milioane RON, ca urmare a aplid'irii Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 3244/2017
pentru aprobarea Nonnelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului
2017. Prin hotanlrea Consiliului General al Municipiului Bucure~ti nr. 14 din data de
17.01.2018, s-a aprobat acoperirea definitiva din excedentul bugetului local din anii anteriori
a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local a anului curent (rara influenta veniturilor
din anii precedenti).
Bilant
Bilantul contabil este documentul financiar care prezinta situatia patrimoniului Municipiului
Bucure~ti la sfar~itul fiecarui an financiar. Municipiul Bucure~ti Intocme~te bilantul contabil
In conformitate cu reglementarile In vigoare pentru acest domeniu.

I

Tabelul de mai jos prezinta bilantul Municipiului
decembrie 201 7.

Bucure~ti

31 decembrie 2016

~1

J

I
J

J
J
J

J

31 decembrie

31 decembrie

2016

2017

Mii lei

Mii lei

28.869

24.574

830.508

875.034

29.061.441

33.439.768

20.484

854.128

ACTIVE
Active fixe necorporale
Instalatii tehnice, mij loace de
transport, animale, plantatii,
mobilier, aparatura birotica ~i alte
active corporale
Terenuri ~i cladiri
Acti ve financiare necurente
(investitii pe termen lung) peste un
an
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Creante necurente - sume ce
urmeaza a fi incasate dupa 0
perioada mai mare de un an
Total active necurente
Stocuri
Creante din operatiuni comerciale,
avansuri ~i alte decontari
Creante bugetare
Creante din operatiuni cu fonduri
externe nerambursabile ~i fonduri
de la buget
Imprumuturi pe termen scurt
acordate
Conturi la trezorerie, casa in lei
Dobanda de incasat, alte valori,
avansuri de trezorerie
Conturi la institutii de credit, BNR,
cas a in val uta
Cheltuieli in avans
Total active curente
Total active

31 decembrie
2016
Mii lei

31 decembrie
2017
Mii lei

1.004.144

867.810

30.945.446
361.539

36.061.314
388.121

227.330

142.968

16.067

15.390

2.251

2.077

100

59

1.104.633

749.578

9.654

12.501

22.796

19.001

1.243
1.745.612

1.421
1.331.117

32.691.058

37.392.431

8.733

9.191

Datorii
Sume necurente - sume ce unneaza
a fi platite dupa 0 perioada mai
mare de un an
Imprumuturi pe termen lung
Provizioane
Total datorii necurente

[

2.874.270
0
2.883.003

2.819.162
0
2.828.353

110.954

155.784

881.792

640.846

2.562

2.077

37.188

45.904

Datorii comerciale, avansuri ~i alte
decontari
Datorii catre bugete
Datorii din operatiuni cu Fonduri
externe nerambursabile ~i fonduri
de la buget, alte datorii catre alte
organisme internationale
Salariile angajatilor
Alte drepturi cuvenite altor categorii
de persoane (pensii, indemnizatii de
~omaj, burse)
Venituri in avans
Provizioane
Total datorii curente

30

59

103.295
559
1.136.380

102.353
421
947.446

Total datorii

4.019.383

3.775.799
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Capitaluri proprii
Rezerve, fonduri
Rezultatul reportat
Rezultatul patrimonial al
exercitiului
Total capitaluri proprii

31 decembrie
2016
Mii lei

31 decembrie
2017
Mii lei

25.418.397
2.549.l29

29.517.562
3.359.858

704.150

739.212

28.671.675

33.616.632

Sursa: Bilanlul Municipiului Bucure$ti - situ alii consolidate

Active •
La 31 decembrie 2017, active1e totale ale Municipiului Bucure~ti aveau un sold de 37.392
milioane lei, in cre~tere cu 4.701 milioane lei fata de 31 decembrie 2016 (cand insumau
32.691 milioane lei), aceasta evolutie fiind explicata prin cre~terea cu 5.116 milioane lei a
soldului active10r necurente ~i prin scaderea cu 414 milioane lei a soldului activelor curente.
Terenuri $i cliidiri

Terenurile ~i cladirile aveau un sold de 29.061 milioane lei la 31 decembrie 2016,
reprezentand circa 88,90% din totalul active10r la data de 31 decembrie 2016. Soldul a crescut
de la 29.061 milioane lei la 31 decembrie 2016, la 33.440 milioane lei la 31 decembrie 2017,
ca urmare a reevaluarii constructiilor, terenurilor ~i amenajarilor de terenuri de catre
Municipiul Bucure~ti ~i institutiile subordonate acestuia, precum Administratia Lacuri,
Parcuri ~i Agrement Bucure~ti sau Administratia Spitalelor ~i Serviciilor Medicale Bucure~ti.
in 2017, soldul Terenurilor ~i cladirilor reprezenta 89,43% din totalul activelor la data de 31
decembrie 201 7.

I

J

J
J
J
J

Soldul pozitiei bilantiere "instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier,
aparatura, birotica ~i alte active corporale" a crescut de la 831 milioane lei la 31 decembrie
2016la 875 milioane lei la 31 decembrie 2017.
Creanfe necurente

Creantele necurente au un sold de aproximativ 868 milioane lei la 31 decembrie 2017, care
provine in mare parte de la Administratia Fondului Imobiliar, reprezentand debite ~i majorari
de intarziere cote aport, chirii spatii cu alta destinatie, taxe concesionare, debite chirii
populatie ~i de la Primaria Municipiului Bucure~ti. Fata de anul 2016, in anul 2017 se
inregistreaza 0 scadere de 136 milioane lei a creantelor nerecurente, provenind din raportarile
anterioare, datorita raportarii mai recente a Administratiei Fondului Imobiliar ca urmare a
reconsiderarii debitorilor insolvabili din anii antyriori.
Stocuri
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Stocurile aveau un sold de 388 milioane lei la 31 decembrie 2017, in cre~tere cu aproximativ
26 milioane lei, de la 362 milioane lei la 31 decembrie 2016. Cre~terea s-a datorat achizitiei
de bunuri la nivelul celor 64 de institutii de interes local cu personalitate juridica de sub
autoritatea Municipiului Bucure~ti prin achizitionarea de materiale de natura stocurilor pentru
institutii de interes local precum Opera Comica pentru Copii, Teatrul Excelsior, Muzeul
Municipiului Bucure~ti, Teatrul Ion Creanga ~i Centrul de Creatie, Arta ~i Traditie al
Municipiului Bucure~ti.
Creanfe din operafiuni comerciafe, avansuri ~i alte decontiiri

Creante din operatiuni comerciale, avansuri ~i alte decontari cuprind avansuri acordate pentru
active fixe corporale, avansuri acordate pentru active fixe necorporale, fumizori - debitori,
clienti, debitori, dob§nzi de incasat, etc. La 31 decembrie 201 7, aceste creante aveau un sold
de 143 milioane lei, in scadere cu 37,11 % sau 84 milioane lei fata de soldul de 227 milioane
lei inregistrat la data de 31 decembrie 2016. Scaderea soldului este determinata in principal de
reglari efectuate in cadrul Primariei Municipiului Bucure~ti, conturi Clienti, in urma unor
revizuiri, provenind din incasarea creantelor curente aflate in sold la 31.12.20 16 ~i din
trecerea acestor creante curente evidentiate la 31.12.2016 in creante necurente evidentiate la
31.12.2017.
Creanfe bugetare

Pozitia "creante bugetare" este compusa din contributii sociale

~i

alte asigurari sociale.

La 31 decembrie 2017, creantele bugetare aveau un sold de 15 milioane lei, in scadere cu 1
milion de lei fata de soldul de 16 milioane lei inregistrat la data de 31 decembrie 2016. Soldul
din cei doi ani include in principal creante ale Administratiei Cimitirelor ~i Crematoriilor
Umane ~i ale Administratiei Spitalelor ~i Serviciilor Medicale. Scaderea creantelor bugetare
in anul 2017 fata de anul 2016 provine in special de la Administratia Cimitirelor ~i
Crematoriilor Umane ~i de la Administratia Spitalelor ~i Serviciilor Medicale ca urmare a
incasarilor creantelor din anii precedenti.
Conturi fa trezorerie

Conturile la trezorerie, in lei, prezinta un sold de 750 milioane lei la 31 decembrie 2017, in
scadere cu aproximativ 32,14%, sau 355 milioane lei, fata de soldul de 1.105 milioane lei la
31 decembrie 2016. Soldulla 31 decembrie 2017 este compus din disponibilul bugetului local
la Trezorerie, in suma de 561 milioane lei, fonduri externe nerambursabile ~i alte
disponibilitati (fond de risc, garantii ~i altele).

[

Datorii

[

Datorii necurente

Datoriile necurente se refera la sume de plata pe 0 perioada mai mare de un an catre fumizori
de active fixe, creditori, imprumuturi pe termen lung ~i provizioane.
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La 31 decembrie 2017, datoriile necurente aveau un sold de 2.828 milioane lei, in scadere cu
55 milioane lei sau 1,9% fata de soldul de 2.883 milioane lei la 31 decembrie 2016.
Cea mai mare parte a datoriilor necurente este reprezentata de imprumuturi pe term en lung cu
un sold de 2.819 milioane lei la 31 decembrie 2017 ~i se refera la urmatoarele finantari:
Sold la 31 decembrie
2017 (mii lei)
2.220.100

lmprumuturi din emisiunea de obligatiuni
lmprumuturi exteme garantate de stat / unitatile administrativ - teritoriale

393.208

lmprumuturi contractate de autoritatile administra!iei pub lice locale

193.978

alte lmprumuturi interne
Municipiului Bucure~ti

~i

datorii

asimilate derulate prin Primaria
11.863

Suma de 2.220.100 mii lei, reprezentand imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, include
de obligatiuni scadente in data de 04.05.2018, in valoare de 555.000.000 lei.

tran~a

Sumele din tabelul de mai sus nu includ soldul sub-imprumuturilor RADET
prezentate in capito lui "Sumarul finantarilor existente" din Prospect.

~l

RATB

Imprumuturile exteme garantate de stat / unitatile administrativ - teritoriale ~i cele contractate
de autoritatile administratiei publice locale din tabelul de mai jos se refera la urmatoarele:
proiecte finantate de BEl: Reabilitare Statie de Epurare a Apelor Uzate Bucure~ti - faza I
~i Reabilitarea Infrastructurii Educationale in Bucure~ti;
b) proiect finantat de BERD: Reabilitare Statie de Epurare a Apelor Uzate Bucure~ti - faza
a)

I;
cofinantarea proiectelor Municipiului Bucure~ti care au beneficiat de finantare
nerambursabila prin POR 2007-2013;
d) finantarea cheltuielilor curente pentru asigurarea fumizarii energiei termice in sezonul
rece 2015-2016;
e) refinantarea emisiunii de euroobligatiuni din anu12005.
c)

J
I
J
J
J
J
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SITUATIA CENTRALIZATA. A IMPRUMUTURILOR CONTRACTATE SI/SAU GARANT ATE DE MUNICIPIUL BUCURESTI la data
'
,
de 31.12.20173

I. Imprumuturi contractate de Municipiului Bucure~ti
Valoare
(in
Contract de imprumut / proiect imprumut
valuta
de
finan1at
contract)
Contract de Credit nr. 34.842/
08.02.2006 lncheiat Intre BERD ~i
Municipiul Bucure~ti pentru finantarea
10.000.000 €
proiectului ,,Reabilitarea Sta{iei de
Epurare a Ape/or Uzate Bucure~ti Jaza F' - Procellt Trqeri 100%
Contract de credit nr. 108/11.11.2013
intre Municipiul Bucure~ti ~i BRD Groupe Societe Generale pentru
cofinantarea proiectelor Municipiului
140.000.000Iei4
Bucure~ti care beneficiaza de finantare
nerambursabila prin POR 2007-2013
Procellt trageri la 31.12.2017
26,14%
Emisiune de obligatiuni la data de
04.05.2015, cu maturitate 3 ani, pentru 555.000.000 lei
refinantare emisiune de euroobligatiuni

I

Perioada de gratie /
Perioada
de
rambursare

2006-2010
2010-2020

2014-2018/
2018-2023

04.05.2018

3

Informatiile din tabelele de maijos se vor corela cu cele prevazute in capito\ul Sumarul Finanliirilor Existente .

4

Pentru anul2018 sunt autorizate trageri in valoare de 40.673.000 lei, cu termen limita de trageri 13.05.2018.
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/

I

Capital tras ~i
nerambursat
la
data de 01.01.2018

Total serviciu datorie estimat
pana
la
scadente
(rate
capital+dobanzi+comisioalle)

2.801.239,22 €

2.925.414,52 €

11.863.043,66 lei

58.972.918,06 lei

555.000.000 lei

570.540.000 lei

~~L-~~~~

in anul2005 - Procent Trageri 100%
Emisiune de obligatiuni la data de
04.05.2015, cu maturitate 5 ani, pentru
refinantare emisiune de euroobligatiuni
in anul2005 - Procent Tra2eri 1000/0
Emisiune de obligatiuni la data de
04.05.2015, cu maturitate 7 ani, pentru
refinantare emisiune de euroobligatiuni
in anul 2005 - Procent Trageri 100%
Emisiune de obligatiuni la data de
04.05.2015, cu maturitate 10 ani, pentru
refinantare emisiune de euroobligatiuni
in anul2005 - Procent Trageri 1000/0
Contract
de
Credit
fif.
MFP
fif.
549101111.12.2015;
MB
5205/09.12.2015, incheiat intre MFP ~i
Municipiul Bucure~ti pentru finantarea
cheltuielilor curente pentru asigurarea
fumizarii energiei termice in sezonul
rece, conf. OUG 46/2015 - Procent
Trageri 1000/0
Contract de finantare FI N° 82.4781
3/8.11.2017 (Serapis N° 2012-0391)
HCGMB fif. 261/21.09.2016 HCGMB
fif. 344/30.08.2017 dintre BEl si PMB
cu perioada de utilizare (trageri) de
maxim 36 luni de la data semnarii, in
maxim 15 tran~e, in valoare de minim
5.000.000 Euro 1 tran~a - Procent
Trageri la 31.12.2017 - 00/0
TOTALEUR

TOTAL LEI
TOTAL usn

~~~~--..J

555.000.000 lei

04.05.2020

555.000.000 lei

614.607.000 lei

555.000.000 lei

04.05.2022

555.000.000 lei

677.932.500 lei

555.100.000 lei

04.05.2025

555.100.000 lei

781.580.800 lei

248.000.000 lei

14.12.201513.03.201614.03.201614.12.2035

193.978.606,61 lei

267.060.919,64 lei

75.000.000 €

Stabilita de Banca
pentru fiecare tran~a,
in functie de optiunea
Mun. Bucure~ti din
fiecare
Cerere
de
tragere: minim 60 de
zile # maxim 5 ani de
fa data tragerii tran~e i

I

I

I

0,00 €

87.406.000 €
,
"\<
\.
~

.,-

,
~ ~

85.000.000,00 €

-

2.801.239,22 €

2.608.100.000 lei

-

20.567. 726,~~$

-

2.425.941.650,27
lei
0,00 $

--
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90.331.414,52 €
2.970.694.137,70 lei
0,00 $

-.

.-

II. im~rumuturi contractate de Statui Roman de la institutii financiare internationale ~i sub-imprumutate Municipiului Bucure~ti

Contract de imprumut / proiect finantat

Valoare
imprumut
valuta
contract)

Perioada
(in grat ie
de Perioada
rambursare

Contractul de finantare nr. 22.214 intre
Romania, BEl ~i Municipiul Bucure~ti,
incheiat la Bucure~ti la 1.10.2003 1
Luxemburg 7.10.2003 , pentru finantarea I 112.200.000 €
proiectului
Reabilitarea
Infrastructurii
Educationale in Bucure~ti - Procent trageri
100%
Contractul de finantare nr. 23486/ 29.05.2006
incheiat intre Romania, BEl ~i Municipiul
Bucure~ti
pentru finantarea proiectului I 25.000.000 €
Reabilitarea Statiei de Epurare a Apelor
Uzate Bucure~ti - Procent Trageri 100%
TOTALEUR

de
/

de

Capital tras ~i Total serviciu datorie estimat pana
(rate
nerambursat
la la
scadente
data
de capital+dobanzi+comisioane)
01.01.2018

2004-2009/
2009-2028

64.478.345,52 €

77.925.688,47 €

2006-20121
2012-2030

17.105.263,12 €

21.785.336,47 €

81.583.608,64 €

99.711.024,94 €

137.200.000 €

III. Sub-imprumuturi ale RADET ~i RATB a diror rambursare este asigurata de RADET ~i RATB din alocatii bugetare prevazute anual cu
"aceasta destinatie in bugetul propriu al Municipiului Bucure~ti aprobat
Contract de imprumut / proiect finantat

Valoare
imprumut (in
valuta de

Perioada de
gratie /
Perioada de
121
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Capital tras ~i
nerambursat la
data de

Total serviciu datorie pana la
scadente estimat (rate
capital+dobanzi+comisioa!!e)

'. /

L-L-L-L-L-~

~

'---

Acordul de Imprumut m. 1.259 din 4 iunie 1998
dintre Romania, Fondul de Dezvoltare Sociala al
Consiliului Europei (BDCE) Ratificat prin OG nr.
100/27.08.1998,
pentru
finantare
proiect
Reabilitarea ~i modernizarea sistemului de
termoficare din Bucure§ti, Procent trageri final
97,60 0/0
Contract de finantare nr. 20.327 dintre Romania,
BEl ~i RA TB, semnat la Luxemburg la
16.11.1999 ~i Bucure~ti la 19.11.1999, ratificat
prin OG nr. 19 din 27.01)000 pentru finantare
proiect "Reabilitare Transport Urban in Bucure~ti
- A" (Modernizarea infrastructurii retelei de
tramvai in zona de S- V) Procent trageri 100%
Contract de finantare nr. 20.778 106.11.2000
dintre Romania, BEl ~i RA TB, ratificat prin legea
490101.10.2001
pentru
finantare
proiect
"Reabilitare Transport Urban in Bucure~ti - B"
(Modernizarea sistemului de taxare) - Procent
Tra2eri 1000/0

contract)

rambursare

9.760.000 €

1998-2005
2005-2023

I

63.000.000 €

2000-2005
2005-2019

I

6.342.718 €

2001-2006
2006-2020

I

114.102.718 €

TOTALEUR

01.01.2018

I

I

I

2.206.000,00 €

2.462.392,90 €

8.452.000,00 €

8.951.143,42 €

1.273.617,76 €

1.350.785,96 €

11.931.617,76 €

12.764.322,28 €

SITUATIE CENTRALIZAT.A A IMPRUMUTURILOR CONTRACTATE ~I1SAU GARANTATE DE MUNICIPIUL BUCURE~TI ia~ata'
de 31.12.2017
I.
II.
III.

imprumuturi contractate de Municipiul Bucure~ti
Imprumuturi contractate de StatuI Roman de Ia institutii financiare intemationale ~i sub-imprumutate Municipiului Bucure~ti
Sub-imprumuturi ale RADET ~i RA TB a caror rambursare este asigurata de RADET ~i RATB din alocatii bugetare prevazute anual cu
aceasta destinatie In bugetul propriu al Municipiului Bucure~ti aprobat.

1

Valoare

imprumut

(in

I Capital tras

~! nerambursat I:-TTotal serviciu datorie pana la scadente estimat (rate
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TOTAL
EUR
TOTAL

usn

GENERAL
GENERAL

valuta de contract)

data de 01.01.2018

capital+dobanzi+comisioane)

301.302.718 €

96.316.465,62 €

202.806.761,74 €

2.608.1 00.000 lei

2.425.941.650,27 lei

2.970.694.137,70 lei

0,00 $

0,00 $

2.874.747.485,12 lei

3.915.712.805,38 lei

TOTAL GENERAL
0,00 $
LEI
*TOTAL GENERAL

.. ~~O~MLEJ5 _ _

5

4.012.080.275 lei
- -

Calculat In lei pe baza unui curs de 1 leu =4,6597 Euro = 3,8915

usn valabilla 31.12.2017
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AutoriUilile administratiei publice locale pot contracta sau garanta imprumuturi interne sau
externe, pe termen scurt, mediu ~i lung, sau alte finantari, pentru realizarea de investitii
pub lice de interes local precum ~i pentru refinantarea datoriei publice locale, numai cu avizul
Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale.
Municipiul Bucure~ti are 0 capacitate limitata de a contracta credite sau alte finantari
rambursabile, legea limitand accesul autoritatile publice de a contracta imprumuturi, finantari
sau acorduri de garantare pentru orice imprumut, daca totalul datoriilor anuale reprezentand
ratele scadente la imprumuturile contractate ~i/sau garantate, dobanzile ~i comisioanele
aferente acestora, inclusiv ale imprumutului care urmeaza sa fie contractat ~i/sau garantat in
anul respectiv, depa~esc limita de 30% din media aritmetica a veniturilor proprii, diminuate
cu veniturile din valorificarea unor bunuri, pe ultimii 3 ani anteriori anului in care se solicita
autorizarea finanlarii rambursabile care urmeaza sa fie contractata ~i/sau garantata. Calcularea
incadrarii In limita se realizeaza dupa cum urmeaza:
Suma = (Cc + Cn) trebuie sa fie mai mica sau cel mult egala cu 30% din: ([Vp(t-3) - V c(t-3)]

+ [Vp(t-2) - Vc(t-2)]+ [Vp(t-l) - Vc(t-l)]) / 3
unde:
Cc - (Rata credit + dob§.nda + comisioane) (credite contractate);
Cn - (Rata credit + dobanda + comisioane) (credit nou);
Vp(t-3) - veniturile proprii realizate in cel de-al 3-lea an anterior celui in care se solicita
contractarealgarantarea;
Vp(t-2) - veniturile proprii realizate in cel de-al 2-1ea an anterior celui in care se solicita
contractarealgarantarea;
Vp(t-l) - veniturile proprii realizate In anul anterior celui in care se solicita
contractareaigarantarea;

J
J
J
J
J

J

Vc(t-3) - veniturile din valorificarea unor bunuri, prin vanzarea in conditiile legii a unor
bunuri apaqinand domeniului privat al unitatilor administrativ teritoriale, in cel de-al 3-1ea an
anterior celui in care se solicita contractarealgarantarea;
Vc(t-2) - veniturile din valorificarea unor bunuri, prin vanzarea in conditiile legii a unor
bunuri apartinand domeniului privat al unitatilor administrativ teritoriale, in cel de-al 2-1ea an
anterior celui in care se solicita contractarealgarantarea;
Vc(t-l) - veniturile din valorificarea unor bunuri, prin vanzarea in conditiile legii a unor
bunuri apartin§.nd domeniului privat al unitatilor administrativ teritoriale, in anul anterior
celui In care se solicita contractarealgarantarea.

in sensul acestui Prospect, prin "venituri proprii" ale Emitentului sau Municipiului Bucure~ti
se inteleg veniturile din impozite, taxe, contribulii, alte varsaminte, alte venituri ~i cotele
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defalcate din impozitul pe venit confonn legii. Pentru ilustrare, in anu12016, veniturile proprii
ale Emitentului au fost in valoare de 3.572.936.970 RON ~i in anul 2017 veniturile proprii ale
Emitentului au fost in valoare de 3.784.879.699 RON.
Verificarea incadrarii in limita de 300/0 se realizeaza de catre Comisia de autorizare a
imprumuturilor locale anterior aprobarii contractarii, pe baza unor estimari multianuale ale
veniturilor unitatii administrativ-teritoriale pe toata durata serviciului datoriei, confonn
reglementarilor in vigoare, estimari care pot sa nu corespunda cu yeniturile efectiv realizate
sau cu nive1ul cheltuie1ilor inregistrate in exercitiile bugetare respective.
Pentru imprumuturile contractate cu scopul de a refinanta datoria publica locala, totalul
datoriilor anuale, reprezenHind rate scadente de capital, dobanzi ~i comisioane aferente
imprumuturilor refinantate, nu se ia in considerare la detenninarea incadrarii in limita
prevazuta mai sus; de asemenea nu se ia in considerare la incadrarea in aceasta limita nici
totalul datoriilor anuale, reprezentand rate scadente de capital, dobanzi ~i comisioane aferente
imprumuturilor contractate ~i/sau garantate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale
pentru asigurarea pre-finantarii ~i/sau cofinantarii proiectelor care beneficiaza de fonduri
exteme nerambursabile de preaderare ~i post aderare de la Uniunea Europeana.
In cazul in care 0 unitate administrativ teritoriala care solicita avizul Comisiei de autorizare a
imprumuturilor locale inregistreaza plati restante la data de 31 decembrie a anului anterior,
plati neachitate pana la data soliciHirii avizului, sau a inregistrat un deficit al sectiunii de
functionare la sfar~itul anului anterior solicitarii, aceasta nu are dreptul la contractarea sau
garantarea de imprumuturi. Exceptie d€ la aceasta regula fac unitatile administrative care se
afla in procedura de criza financiara sau insolventa ~i care solicita imprumuturi sau garantii
pentru refinantarea datoriei publice locale potrivit planului de redresare a crizei financiare sau
insolventei, dupa caz.
Pentru incadrarea in nivelul anual al deficitului bugetului general consolidat, la propunerea
Ministerului Finantelor Publice, pana la data de 1 noiembrie a fiecarui an, se aproba, prin
hotarare a Guvemului, limitele anuale pentru finantarile rambursabile care unneaza a fi
contractate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale ~i pentru tragerile ce se pot
efectua din finantarile rambursabile contractate sau care unneaza a fi contractate, pe 0
perioada de 3 ani urmatori anului in care se aproba.
Comisia de autorizare a imprumuturilor locale autorizeaza finantarile rambursabile care
unneaza a fi contractate/garantate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum
~i tragerile ce se pot efectua din finantarile rambursabile contractate sau care urmeaza a fi
contractate, in limita carora se pot efectua plati, cu incadrarea in limitele anuale prevazute mai
sus. Confonn Legii nr. 269/2017, pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in
cadrul fiscal-bugetar pe anul 2018, plafoanele privind finantarile rambursabile care pot fi
contractate de catre unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale in anul 2018, pre cum ~i
cele privind tragerile in anul 2018 din finantarile rambursabile contractate sau care urmeaza a
fi contractate de catre unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sunt in suma de 1.200
milioane lei fiecare. In anul 2018, valoarea aferenta fmantarilor rambursabile, care poate fi
autorizata pentru 0 unitate/subdiviziune administrativ-teritoriala, este de maximum 100
milioane lei anual. Aceste plafoane nu cuprind finantarile rambursabile destinate refinantarii
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datoriei publice locale ~i nici finantarile rambursabile destinate proiectelor care beneficiaza de
fonduri exteme nerambursabile de la Uniunea Europeana ~i nici pe cele destinate proiectelor
care beneficiaza de fonduri exteme nerambursabile de la donatori europeni in cadrul
programelor interguvemamentale. Plafonul privind emiterea de garantii de catre Guvem, prin
Ministerul Finantelor Publice, ~i de catre unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale,
pentru anul 2018, este de 6.000,0 milioane lei.
Totalul datoriilor anuale ale Municipiului Bucure~ti, aferente finantarilor rambursabile
contractate ~i I sau garantate (mai putin emisiunile de obligatiuni din anul 2015) reprezentand
ratele scadente ale imprumuturilor contractate ~i/sau garantate, dobanzile ~i comisioanele
aferente acestora, inclusiv cele aferente finantarilor rambursabile reprezentate de emisiunea de
Obligatiuni potrivit prezentului Prospect nu depa~e~te 30% din limita prezentata mai sus pe
fiecare an din intreaga durata a serviciului datoriei pub lice locale a finantarilor respective.
Rata de capital ~i dobanda scadente in anul 2018, aferente emisiunii de obligatiuni din anul
2015, care va fi refinantata din fondurile bane~ti nete obtinute prin vanzarea Obligatiunilor,
nu se iau in considerare la determinarea incadrarii in aceasta limita de 30%, conform
prevederilor legislatiei in vigoare privind finantele pub lice locale.
Serviciul datoriei publice locale a Municipiului Bucure~ti ~i nivelul de indatorare al acestuia
pentru anii 20 16 ~i 2017 este prezentat in tabelul de mai jos in mii lei:
Anul

A

B

COlo

2016

243.437.045 lei

3.569.861.556 lei

6,82%

2017

217.126.900 lei

3.780.473.010 lei

*A - serviciul anual al datoriei pub lice locale, reprezentand rate de capital, dobanzi, comisioane
datoriei pub/ice locale, provenind dinfinanfarile rambursabile contractate §ilsau garantate;
B - veniturile proprii, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri,;
C - gradul de fndatorare, calculat dupa urmatoareaformula C=AIB* JOO%.

5,74%
~i

alte costuri aferente

Sursa: SUualiile financiare ale Municipiulu i Bucure$ti aferente ani/or 2016 $i 2017

J

J
J
J
J
J

La data de 31 decembrie 2017, datoriapublica bruta a Emitentului a fost de 2.874.747 mii lei
iar la data de 31 decembrie 2016, datoria publica bruta a Emitentului a fost de 2.960.456 mii
lei.
In sensul prezentului paragraf, prin "datorie publica bruta a Emitentului" se intelege soldul
datoriei publice locale care trebuie rambursat, conform acordurilor Incheiate, din veniturile
proprii ale Emitentului, prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea finantelor publice locale,
din imprumuturi pentru refmantarea datoriei publice locale, precum ~i din veniturile
beneficiarilor de imprumuturi garantate de Emitent, dupa caz. Instrumentele datoriei pub lice
locale sunt: a) titluri de valoare; b) lmprumuturi de la bancile comerciale sau de la alte
institutii de credit; c) credite fumizor; d) leasing financiar; e) garantie locala.
Datorii curente

Datoriile curente se refera la datorii comerciale, avansuri ~i alte decontari, datorii catre
bugete, datorii din operatiuni cu fonduri exteme nerambursabile ~i fonduri de la buget, alte
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datorii catre alte organisme intemationale, salariile angajatilor, alte drepturi cuvenite altor
categorii de persoane (pensii, indemnizatii de ~omaj , burse) ~i venituri In avans.
La 31 decembrie 2017, datoriile curente aveau un sold de 947 milioane lei, In scadere cu 189
milioane lei sau 16,64% fata de soldul de 1.136 milioane lei la 31 decembrie 2016, scadere
determinata In principal de reducerea datoriilor catre buget, provine In mare parte din
raportarea Administratiei Fondului Imobiliar, Intruca.t urmare a diminuarii sumelor de Incasat
s-au diminuat ~i obligatiile de plata catre bugetul local, prin prescriptia In 2017 a datoriilor
curente Inregistrate In sold la 31.12.2016.
Cea mai mare pondere In soldul datoriilor curente 0 au datoriile catre bugete (pondere de
67,64% la 31 decembrie 2017, respectiv 77,60% la 31 decembrie 2016) cu un sold de 641
milioane lei la 31 decembrie 2017 ~i de 882 milioane lei la 31 decembrie 2016. Datoriile catre
bugete se refera la TV A de plata, impozitul pe venitul din salarii ~i din alte drepturi, alte
impozite, taxe ~i varsaminte asimilate, sume In curs de clarifi care , alte datorii fata de buget
(incluzand ~i sume de virat la buget din debite nelncasate de Administratia Fondului Imobiliar
din cote aport, chirii locuinte, chirii spatii cu alta destinatie).

[
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Capitaluri proprii

La 31 decembrie 2017, capitalurile proprii ale Municipiului Bucure~ti erau In valoare de
33.617 milioane lei, fiind formate din rezerve ~i fonduri (29.518 milioane lei), rezultat
reportat (3.360 milioane lei) ~i rezultatul patrimonial al exercitiului (739 milioane lei).

l

In rezultatul patrimonial al exercitiului se regasesc, consolidate, soldurile debitoare sau
creditoare ale conturilor de rezultat financiar ale tuturor institutiilor aflate In subordinea
Municipiului Bucure~ti ce Intocmesc cont de rezultat patrimonial.

[

Tabelul urmator prezinta contul de rezultat patrimonial, consolidat la nivelul Municipiului
Bucure~ti:

I. Venituri Operationale din care:
Venituri din impozite, taxe, contributii de asigudiri ~i alte venituri
ale bugetelor
Venituri din activiHiti economice
Finan11iri, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie
speciaUi
Alte venituri operationale
II. Cheltuieli operationale din care:
Salarii ~i contributiile sociale aferente angajatilor
Subventii ~i transferuri
Stocuri, consumabile, lucdiri ~i servicii executate de terti
Cheltuieli de capital, amortizari ~i provizioane
Alte cheltuieli operationale
III. Rezultat din activitatea operationaHi

2016
mii lei
5.289.837

2017
mii lei
5.834.176

3.443.834
747.067

3.680.585
868.840

872.208

1.165.965

226.727
4.467.383
596.699
2.169.653
1.149.211
536.896
14.923
822.454

118.785
4.980.763
884.278
2.345 .075
1.383.595
303.916
63.899
853.413
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14.413

1.321

132.575

124.259

(118.162)
704.292
7.908

(122.938)
730.476
9.744

8.050

1.007

(142)
704.150

8.736
739.212

IV. Venituri financiare
;'

V. Cheltuieli financiare

VI. Rezultat din activitatea financiara
VII. Rezultat din activitatea curenta
VIII. Venituri extraordinare
IX. Cheltuieli extraordinare

X. Rezultat din activitatea extraordinara
XI. Rezultatul patrimonial al exercitiului
Sursa: Contul de rezultat patrimonial al Municipiului Bucurefjti - situ alii consolidate

Rezervele ~i fondurile constituite in bilant sunt formate din fondul activelor fixe necorporale
(neamortizabile), fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale, fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (neamortizabile), rezerve din reevaluare, fondul de rise, alte fonduri (fondul de
dezvoltare a spitalului). Soldul acestora a crescut cu 4.1 00 milioane lei, de la 25.418 milioane
lei la 31 decembrie 2016 la 29.518 milioane lei la 31 decembrie 2017.

Elaborarea bugetului
Procesul de elaborare al bugetului este un proces public ~i transparent, proiectul de buget
local ~i contul anual de executie al acestuia publicandu-se in presa locala, pe pagina de
internet a institutiei publice sau la sediul autoritatii administratiei publice locale respective.
Mai mult decat atat autoritatile administratiei publice, prin structurile asociative ale acestora,
trebuie sa fie consultate asupra procesului de alocare a resurselor financiare de la bugetul de
stat catre bugetele locale.

J
J
J
J
J
J

Proiectul de buget pentru Municipiul Bucure~ti se elaboreaza de catre Primarul General, in
calitate de ordonator principal de credite, avandu-se In vedere, printre altele: (i) prognozele
principalilor indicatori macroeconomici ~i sociali pentru anul bugetar urmator ~i pentru
urmatorii 3 ani, elaborate de organele abilitate~ (ii) cadrul fiscal-bugetar cu prognozele
bugetare ~i politica fiscal-bugetara ~i cadrul de cheltuieli pe termen mediu~ (iii) prevederile
acordurilor de imprumuturi interne sau externe incheiate, ale memorandumuri Ior de finantare
sau ale acordurilor internationale, semnate ~i/sau ratificate~ (iv) politicile ~i strategiile
sectoriale ~i locale ~i prioritatile stabilite~ (v) propunerile de cheltuieli detaliate ale
ordonatorilor de credite din subordine; (vi) programele intocmite de catre ordonatorii
principali de credite In scopul finantarii unor actiuni sau ansamblu de actiuni, carora Ie sunt
asociate obiective precise ~i indicatori de rezultate ~i de eficienta; (vii) programele de
dezvoltare economico-sociala In perspectiva ale unitatii administrativ teritoriale, In
concordant a cu politicile de dezvoltare la nivel national, regional, judetean, zonal sau local.
Pana la data de 1 iunie a fiecarui an, Ministerul Finantelor Publice transmite directiilor
generale ale finantelor publice, consilii lor judetene ~i Consiliului General al Municipiului
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Bucure~ti, 0 scrisoare-cadru care va specifica contextul macroeconomic pe baza diruia vor fi
intocmite proiectele de buget prognozate, metodologiile de elaborare a acestora, limitele
sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat ~i ale transferurilor consolidabile, pe
ansamblul judetului ~i Municipiului Bucure~ti, dupa caz, in vederea elaborarii de ditre
ordonatorii de credite a proiectelor de buget.

Ordonatorii principali de credite, pe baza limitelor sumelor primite de la Ministerul Finantelor
Publice, elaboreaza ~i depun la direcliile generale ale finanlelor publice, pana la data de 1 iulie
a fiecarui an, proiectele bugetelor locale echilibrate ~i anexele la acestea pentru anul bugetar
urmator, precum ~i estimarile pentru urmatorii 3 ani, urmand ca acestea sa transmita
proiectele bugetelor locale pe ansamblul judelului ~i municipiului Bucure~ti la Ministerul
Finanlelor Publice, pana la data de 15 iulie a fiecarui an. In termen de 5 zile de la publicarea
in Monitorul Oficial al Romaniei, a legii bugetului de stat, Ministerul Finanlelor Publice
transmite direcliilor generale ale finanlelor publice sumele defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat ~i transferurile consolidabile, aprobate prin legea bugetului de stat. Directiile
generale ale finanlelor publice judelene, respectiv Direclia Generala a Finanlelor Publice a
Municipiului Bucure~ti, precum ~i consiliile judetene ~i Consiliul General al Municipiului
Bucure~ti, in conditiile legii, repartizeaza pe unitati/subdiviziuni administrativ-teritoriale, in
termen de 5 zile de la comunicare, sumele defalcate ~i transferurile din unele venituri ale
bugetului de stat, in vederea defmitivarii proiectelor bugetelor locale de catre ordonatorii
principali de credite. In acela~i termen, direcliile generale ale finantelor publice judelene,
respectiv Directia Generala a Finanlelor Publice a Municipiului Bucure~ti, comunica
unitatilor administrativ-teritoriale, respectiv subdiviziunilor acestora, dupa caz, ~i 0 estimare a
veniturilor din cotele defalcate din impozitul pe venit.
Pe baza veniturilor proprii ~i a sumelor defalcate din bugetul de stat, ordonatorii principali de
credite, in termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al
Romaniei, definitiveaza proiectul bugetului local, care se publica in presa locala sau se
afi~eaza la sediul unitalii administrativ-teritoriale. Locuitorii unitalii administrativ-teritoriale
pot depune contestalii la proiectul de buget in termen de 15 zile de la data afi~arii sau
publicarii proiectului de buget local. In 5 zile de la expirarea termenului de contestatii,
proiectul bugetului local impreuna cu raportul ordonatorului principal ~i contestatiile depuse
de locuitori este supus spre aprobare autoritatii deliberative respectiv in cazul Municipiului
Bucure~ti, Consiliului General al acestuia.

Aprobarea bugetului
In cazul bugetului local al Municipiului Bucure~ti, Consiliul General, in calitate de autoritate
deliberativa, se pronunta asupra contestaliilor ~i adopta proiectul bugetului, dupa ce acesta a
fost votat pe capito Ie, subcapitole, titluri, articole, alineate, dupa caz, ~i pe anexe in termen de
maximum 10 zile de la data supunerii spre aprobare a proiectului de buget, dar nu mai tarziu
de 45 de zile de la data publidirii legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al Romaniei.
In cazulin care proiectul de buget nu se aproba in termenul de 45 de zile mentionat mai sus,
direcliile generale ale finantelor publice dispun sistarea alimentarii cu cote ~i sume defalcate
din unele venituri ale bugetului de stat ~i cu transferuri consolidabile, pana la aprobarea
proiectului de buget. In aceasta situalie, din buget se pot efectua plali numai in limita
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celorlalte · venituri incasate. Exceptie de la aceasta regula face situatia in care Consiliul
General este dizolvat sau se afla in procedura de dizolvare, situatie in care directiile generale
ale finantelor publice, chiar daca bugetul nu este aprobat, aloca cote ~i sume defalcate din
bugetul de stat, pana la data aprobarii bugetului de catre noul Consiliu General.
Dupa aprobarea bugetului Municipiului Bucure~ti, acesta se transmite de catre Primarul
General catre Directia Generala a Finantelor Pub lice in termen de 5 zile, care intocme~te ~i
transmite, inclusiv in format electronic, Ministerului Finantelor Publice in termen de 10 zile
de la primirea bugetului Municipiului Bucure~ti ~i ale sectoarelor Municipiului Bucure~ti, pe
structura clasificatiei bugetare. Bugetul aprobat se transmite in format electronic ~i catre
Ministerul Administratiei ~i Intemelor.
Daca legea bugetului de stat nu a fost adoptata cu cel putin 3 zile inainte de expirarea
exercitiului bugetar, se aplica in continuare bugetele anului precedent, pana la aprobarea
noilor bugete, limitele lunare de cheltuieli neputand depa~i, de regula, 1112 din prevederile
bugetelor anului precedent, cu exceptia cazurilor deosebite, temeinic justificate de catre
ordonatorii de credite sau, dupa caz, 1112 din sumele propuse in proiectul de buget, in situatia
in care acestea sunt mai mici decat cele din anul precedent. In acest sens, Directia Generala a
Finantelor Publice Bucure~ti va acorda Municipiului Bucure~ti sume defalcate din unele
venituri ale bugetului de stat ~i transferuri consolidate, cu incadrarea in limita lunara de 1112
din prevederile bugetare ale anului precedent.
Dupa aprobarea bugetului local al Municipiului Bucure~ti, pot fi aprobate acte normative cu
implicatii asupra acestuia, dar numai cu precizarea surselor de acoperire a diminuarii
veniturilor sau a majorarii cheltuielilor bugetare aferente exercitiului bugetar pentru care s-a
aprobat bugetul.
Execulia bugetarii

In cadrul bugetului se cuprind ~i se aproba, dupa caz, veniturile ~i creditele bugetare in
structura clasificatiei bugetare. Prin credit bugetar se intelege suma aprobata prin buget,
reprezentand limita maxima pana la care se pot ordonanta ~i efectua plati in cursul anului
bugetar pentru angajamente contractate in cursul exercitiului bugetar ~i/sau din exercitii
anterioare pentru actiuni multianuale, respectiv se pot angaja, ordonanta ~i efectua plati din
buget pentru celelalte actiuni. Pentru actiunile multianuale se inscriu in buget, distinct,
creditele de angajament ~i creditele bugetare. Creditele de angajament reprezinta limita
maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate in timpul exercitiului bugetar, in limitele aprobate.

J
J
J
J

Prin venituri bugetare se inteleg resursele bane~ti care se cuvin bugetelor locale in baza unor
prevederi legale, formate din impozite, taxe, contributii, alte varsaminte, alte venituri, cote
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat ~i alte tipuri de venituri. Cheltuielile ~i
veniturile bugetare se repartizeaza pe trimestre, in functie de termenele legale de incasare a
veniturilor ~i de perioada in care este necesara efectuarea cheltuielilor.
Virarile de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificatiei bugetare ~i de la un
program la altul se aproba, in cazul bugetului Municipiului Bucure~ti, de catre Consiliul
General, pe baza justificarilor corespunzatoare ale Primarului General ~i se pot efectua inainte
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de angajarea cheltuielilor lncepand cu trimestrul III al anului bugetar. Virarile de credite
bugetare In cadrul aceluia~i capitol bugetar, inclusiv lntre programele aceluia~i capitol care nu
contravin nornlelor aplicabile sunt de competenta Primarului General pentru bugetul propriu
~i pentru bugetele institutiilor ~i serviciilor pub lice subordonate ~i se pot efectua lnainte de
angajarea cheltuielilor.
Bugetul este alcatuit din doua sectiuni (i) sectiunea de functionare, care este partea de baza,
obligatorie, a bugetelor ~i , care cuprinde veniturile necesare finantarii cheltuielilor curente
pentru realizarea competentelor stabilite prin lege, precum ~i cheltuielile curente respective ~i
(ii) sectiunea de dezvoltare, care reprezinta partea complementara a bugetelor ~i cuprinde
veniturile ~i cheltuielile de capital aferente implementarii politicilor de dezvoltare la nivel
national, regional, judetean, zonal sau local, dupa caz. Nici sectiunea de functionare ~i nici
sectiunea de dezvoltare nu se aplica bugetelor fondurilor externe nerambursabile.

[1

Veniturile sectiunii de functionare sunt veniturile proprii formate din impozite, taxe,
contributii, alte varsaminte, alte venituri ~i cote defalcate din unele venituri ale bugetului de
stat, cu exceptia veniturilor din valorificarea unor bunuri, sumelor reprezentand amortizarea
mijloacelor fixe ~i a sumelor aferente depozitelor speciale pentru constructia de locuinte,
veniturile proprii ale institutiilor pub lice locale finantate integral sau partial din venituri
proprii, subventiile pentru finantarea cheltuielilor curente, sumele defalcate din unele venituri
ale bugetului de stat pentru finantarea cheltuielilor curente, veniturile din lmprumuturi
acordate institutiilor ~i serviciilor publice locale sau activitatilor finantate integral din venituri
proprii ~i varsamintele din sectiunea de functionare pentru finantarea secti1;lnii de dezvoltare,
care se reflecta cu valoare negativa.
Veniturile sectiunii de dezvoltare sunt reprezentate de varsamintele din sectiunea de
functionare, sumele rezultate din valorificarea unor bunuri, sumele reprezentand amortizarea
mijloacelor fixe ~i sumele aferente depozitelor speciale pentru constructia de locuinte,
subventiile pentru cheltuieli de capital, sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de
stat pentru finantarea cheltuielilor de capital ~i sumele primite de la Uniunea Europeana ~i/sau
alti donatori In contul platilor efectuate ~i prefinantari.
Se pot prevedea ~i aproba varsaminte din sectiunea de functionare In sectiunea de dezvoltare
numai daca sunt asigurate integral venituri programate necesare acoperirii cheltuielilor
sectiunii de funclionare. Daca sectiunea de functionare lnregistreaza deficit In cursul anului,
Primarul General propune Consiliului General rectificarea bugetului Municipiului Bucure~ti ,
inclusiv prin diminuarea sumelor reprezentand varsaminte din sectiunea de functionare catre
sectiunea de dezvoltare, cu conditia ca sumele respective sa nu faca obiectul unor
angajamente legale.
In lunile aprilie, iulie ~i octombrie pentru trimestrul expirat ~i cel tarziu In decembrie pentru
trimestrul al patrulea, Primarul General are obligalia de a prezenta In ~edinta publica, spre
analiza ~i aprobare de catre Consiliul General, executia bugetului:
(a) lntocmit pe cele doua sectiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul
de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetara, astfel lncat, la sfar~itul anului: (i) sa nu
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se inregistreze pUlti restante; iar (ii) diferenta dintre suma veniturilor incasate ~i
excedentul anului anterior utilizat pentru finantarea exercitiului bugetar curent, pe de 0
parte, ~i suma platilor efectuate ~i a platilor restante, pe de alta parte, sa fie mai mare decat
zero; ~1
(b) imprumuturilor externe ~i interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel incat la
sfar~itul anului: (i) sa nu se inregistreze plati restante; iar (ii) diferenta dintre tragerile
autorizate in anul respectiv ~i suma dintre platile efectuate ~i platile restante sa fie mai
mare decat zero.
In cursul executiei bugetare, cheltuielile bugetare parcurg urmatoarele faze:
(a) angajamentul bugetar - in care sunt afectate fonduri publice unei anumite destinatii in
limita creditelor bugetare aprobate;
(b) angajamentul legal - reprezentand orice act juridic din care rezulta sau ar putea rezulta
obligatie pe seama fondurilor publice;

0

(c) lichidare - in care se verifica existenta angajamentelor, se determina sau se verifica
realitatea sumei datorate ~i se verifica conditiile de exigibilitate ale angajamentului, pe
baza documentelor justificative care atesta operatiunile respective;
(d) ordonantare - in care se confirma ca livrarile de bunuri ~i servicii au fost efectuate sau ca
alte creante au fost verificate ~i ca plata poate fi realizata; ~i
( e) plata - reprezentand actul final prin care institutia publica achita obligatiile sale fata de
terti.
Conform legii, angajamentul bugetar, prin care sunt rezervate fonduri publice unei anumite
destinatii, trebuie sa preceada angajamentul legal, prin care unitatile administrativ-teritoriale
contracteaza 0 datorie fata de terti.
Proiectele angajamentelor legale din care rezulta cheltuieli pentru investitii publice, initiate de
unitatile administrativ-teritoriale pot fi incheiate numai dupa ce sunt avizate de catre unitatile
teritoriale ale Trezoreriei Statului din punctul de vedere al incadrarii sumelor in creditele de
angajament ~i bugetare ramase disponibile.

J

J

J
J
J
J

Pentru diminuarea arieratelor, prin aUG 47/2012 s-a prevazut ca ordonatorii de credite pot
face noi angajamente legale, in limita prevederilor bugetare aprobate, numai odupa stingerea
platilor restante inregistrate la finele anului anterior, respectiv a arieratelor din executia anului
curent, cu exceptia celor provenite din neacordarea sumelor cuvenite conform contractelor de
finantare a proiectelor derulate prin programe nationale.
De asemenea, ca 0 masura pentru eliminarea arieratelor, prin Legea 98/2013 s-a prevazut
obligatia ordonatorilor de credite de a notifica prestatorilor, executantilor ~i furnizorilor cu
care au incheiate contracte valoarea maxima in limita careia se pot executa lucrari, presta
servicii ~i livra bunuri, valoare calculata ca diferenta dintre creditele bugetare ~i sumele
aferente platilor restante, precum ~i de a intocmi ~i de a actualiza, dupa caz, impreuna cu
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prestatorii, executantii ~i fumizorii, grafice1e de executie/livrare atat fizice, cat
aferente anului bugetar, in functie de aceasta valoarea maxima.

~i

valorice,

Executia bugetara pentru Municipiul Bucure~ti se bazeaza pe principiul separarii atributiilor
persoanelor care au calitatea de ordonator de credite de atributiile persoanelor care au calitatea
de contabil.
Operatiunile specifice angajarii, lichidarii ~i ordonantarii cheltuielilor sunt in competenta
ordonatorilor de credite, respectiv a Primarului General in cazul Municipiului Bucure~ti ~i se
efectueaza pe baza avize10r compartimentelor de specialitate. Plata cheltuielilor este asigurata
de ~eful compartimentului financiar-contabil, in limita fondurilor disponibile. To ate
instrumentele de plata trebuie sa fie insotite de documentele justificative. Aceste documente
trebuie sa certifice exactitatea sumelor de plata, receptia bunurilor, executarea serviciilor ~i
altele asemenea, conform angajamentelor legale incheiate. Instrumentele de plata se semneaza
de catre contabil ~i ~eful compartimentului financiar-contabil.
Efectuarea platilor se face numai in limita creditelor bugetare aprobate, ~i pe baza de acte
justificative, intocmite in conformitate cu dispozitiile legale, ~i numai dupa ce acestea au fost
angajate, lichidate ~i ordonantate. Pentru anumite categorii de cheltuieli se pot efectua plati in
avans de pana la 30%, in conditiile dispozitiilor legale.
In cazul nelivrarii bunurilor, neefectuarii lucrarilor ~i serviciilor angajate, pentru care s-au
platit avansuri, recuperarea sumelor de catre institutia publica se face cu perceperea
majorarilor de intarziere la nivelul celor existente pentru veniturile bugetare, calculate pentru
perioada de cand s-au acordat ~i pana s-au recuperat.

Prezentarea

~i

analiza situatiilor financiare pentru ultimii doi ani financiari

Situatiile financiare ale Municipiului Bucure~ti - situatii consolidate - se intocmesc prin
centralizarea situatiilor financiare ale institutiilor de interes local cu personalitate juridica de
sub autoritatea Municipiului Bucure~ti , respectiv:
(a) 7 institutii finantate integral de la bugetullocal ai caror conducatori sunt ordonatori tertiari
de credite in 2017, respectiv: (i) Administratia Fondului Imobiliar, (ii) Administratia
Strazilor Bucure~ti, (iii) Biblioteca Metropolitana Bucure~ti , (iv) Centrul de Protectie a
Plantelor, (v) Centrul pentru Tineret al Municipiului Bucure~ti, (vi) Municipiul Bucure~ti
- situatii consolidate ~i (vii) Centrul pentru Seniori al Municipiului Bucure~ti;
(b) 2 institutii ai caror conducatori sunt ordonatori secundari de credite, respectiv Directia
Generala de Asistenta Sociala '!- Municipiului Bucure~ti (care coordoneaza activitatea
Caminului pentru persoane varstnice "Academician Nicolae Cajal" - ordonator tertiar de
credite) ~i Administratia Spitale lor ~i Serviciilor Medicale (care coordoneaza un numar de
19 spitale ai caror conducatori au calitatea de ordonatori tertiari de credite). Ordonatorii
tertiari de credite de sub autoritatea celor 2 ordonatori secundari de credite se finanteaza
din venituri proprii ~i transferuri de la bugetullocal;
(c) 54 de institutii finantate partial din venituri proprii ~i partial din transferuri din bugetul
local in 2017 (din care 20 raportate indirect, prin intermediul ordonatorului secundar de
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credite), respectiv 51 de institutii finantate partial din venituri proprii ~i partial din
transferuri din bugetul local in 20 16 (din care 20 raportate indirect, prin intennediul
ordonatorului secundar de credite);
(d) 1 institutie finantata integral din venituri proprii, respectiv Casa de Cultura "Friedrich
Schiller".
In ceea ce prive~te cei doi operatori care presteaza serviciul de alimentare cu energie termica
catre populalie ~i transportulin comun, respectiv Regia Autonoma de Distributie a Energiei
Termice Bucure~ti ("RADET") ~i Regia Autonoma Transporturi Bucure~ti ("RA TB"),
acestea nu au statut de institutii publice, ele fiind regii autonome care primesc subventii ~i
transferuri de la bugetul local al Municipiului Bucure~ti. Cele 2 regii nu prezinta situalii
financiare catre Municipiul Bucure~ti, bugetul lor de venituri ~i cheltuieli neracand parte din
Bugetul General al Municipiului Bucure~ti. In Bugetul General al Municipiului Bucure~ti,
respectiv in Bugetul Municipiului Bucure~ti - situatii consolidate - sunt incluse la pozilia
"subventii sume pentru subventii la populalie la energia termica" ~i la "subventii pentru
diferenta pret la transportulin comun" precum ~i transferuri pentru investitii, plalile efective
cu aceasta destinalie fiind raportate in contul de executie la poziliile corespunzatoare.
Situaliile financiare ale Municipiului Bucure~ti sunt prezentate in moneda nalionala, respectiv
in lei, rara subdiviziunile leului. Situaliile financiare ale Municipiului Bucure~ti pentru anii
financiari incheiali la data de 31.12.20 17 ~i 31.12.2016, impreuna cu raportul Cuqii de
Conturi ca urmare a auditarii situatiilor financiare ale Municipiului Bucure~ti - situatii
consolidate - pentru anul fiscal incheiat la data de 31.12.2016, sunt incluse in prezentul
Prospect in Anexa 2 la Prospect.
Proiecte de investitii
In ultimii ani, Municipiul Bucure~ti a investit in mod sustinut pentru imbunatatirea
infrastructurii ~i caliHitii vietii cetatenilor sai. Investitiile pe termen scurt ~i mediu se vor
concentra pe imbunatatirea infrastructurii rutiere a ora~ului, a infrastructurii de mediu, a celei
pentru servicii de sanatate, situatii de urgenta, sociale, culturale, de reereere ~i sportive.
In scopul cre~terii gradului de accesibilitate la nivel local ~i regional, Municipiul Bueure~ti a
initiat sau are in curs de implementare proiecte de investitii in infrastructura rutiera, printre
care se regasese urmatoarele:
1.

J
J

"Penetratie Splaiul Independentei - Ciurel- Autostrada

Bucure~ti

-

Pite~ti"

Scurta descriere - Penetratia Splaiul Independentei - Autostrada Bucure~ti-Pite~ti va avea 0
lungime de 8,3 kilometri, va incepe la intersectia Splaiul Independentei cu Sos. Virtutii ~i se
va tennina pe AI, la Podul Cioroga.rla.
Noua artera va avea ca.te trei benzi pe sens ~i va fi marginita in anumite zone de strazi
colectoare a traficului zonal. Vor fi construite trei pasaje supraterane: la intersectia ~oseaua
Virtutii eu Splaiul Independentei, la intersectia Penetratia Al - Bd. Uverturii si la intersectia
cu ~oseaua de Centura, in zona Pasajului CFR de la Cioroga.rla. Prin realiza.rea acestei
penetratii se va obtine 0 mai facila intrare in Bucure~ti dinspre autostrada Bucure~ti - Pite~ti, 0
redistribuire a trafieului in noduri de circulatie propuse a se realiza prin pasaje denivelate,
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siguranta traficului, sustinerea dezvoltarii locale si
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sdidere a emisiilor din trafic.

Valoare: 1.499.865 mii lei (inclusiv exproprieri)
Stadiu: in implementare
Realizat la nivelul anului 2017: 168.031 mii lei
Sursa de finantare: buget local

2.

"Strapungere Bd. Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu"

Scurta descriere - Investitia este amplasata in zona de sud est a Municipiului Bucure~ti ~i
consta in prelungirea bulevardului Nicolae Grigorescu de la interseclia cu bd. Camil Ressu
pana in cheiul Dambovilei (Splai Dudescu) ~i dupa traversarea Dambovilei spre ~oseaua
Oltenilei pana la racordarea cu drumul existent Iuliu Hateganu. La interseclia dintre
bulevardul Nicolae Grigorescu ~i caile rutiere unidirectionale (Splai Dudescu) care fac
legatura cu Centura Bucure~ti, Autostrada A2 spre est ~i cu Piala Unirii spre vest s-a proiectat
un nod rutier. Traversarea Raului Dambovila se realizeaza prin doua poduri separate adiacente
celui din prelungirea bulevardului N. Grigorescu, dar la nivel cu Splai Dudescu cu lungimea
suprastructurii de 31,9 m.
Valoare: 330.717 mii lei (inclusiv exproprieri)
Stadiu: in implementare
Realizat la nivelul anului 2017: 161.357 mii lei
Sursa de finantare: buget local
3.

"Reabilitare sistem rutier ~i linii de tramvai - Bulevardul Liviu Rebreanu"

Scurta descriere - Bulevardul Liviu Rebreanu face legatura intre Bulevardul Camil Ressu,
Nicolae Grigorescu ~i 1 Decembrie 1918, investitia are ca scop reali~area unei relele de
circulatie modema care va permite desra~urarea traficului general ~i de transport in comun de
suprafala in condilii optime de circulatie, pe 0 lungime a strazii de 2,78 km. Principalele
categorii de lucrari sunt refacerea structurii rutiere, linia de tramvai, trotuare, reamenajarea
intersecliilor, racordari cu strazile laterale, parcari, amenajarea unei parcari de tip park & ride,
piste de bicicli~ti ~i lucrari edilitare.
Valoare: 118.574 mii lei (inclusiv exproprieri)
Stadiu: in implementare
Realizat la nivelul anului 2017 - 100.333 mii lei
Sursa de finantare: buget local
4.

"Reabilitare sistem rutier

~i

linii de tramvai -

~oseaua

l

Pantelimon"

Scurta descriere - Lucrarile de reabilitare pe 0 lungime de 3,85 km se desra~oara in limitele
amprizelor existente rara modificari de traseu. Lucrarile de baza sunt: lucrari de drum,
refacere trotuare, refacere racorduri cu strazile adiacente, refacerea sistemului de evacuare ape
pluviale, modemizarea liniei de tramvai, terminal multimodal amplasat la intersectia ~oseaua
Pantelimon ~i ~oseaua Vergului prevazut cu parcaj suprateran de 450 locuri, pasaje pietonale
~i iluminat public.
Valoarea investitiei: 232.943 mii lei
Stadiu: in implementare
Realizat la nivelul anului 201 7: 151.226 mii lei
Sursa de finantare: bugetullocal
5. "Reabilitare sistem rutier ~i linii de tramvai - ~oseaua Iancului"
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Scurta descriere - Lucrarile de reabilitare pe 0 lungime de 1,25 km se desra~oara in limitele
amprizelor existente rara modificari de traseu. Lucrarile de baza sunt: lucrari de drum,
refacere trotuare, refacere racorduri cu strazile adiacente, refacerea sistemului de evacuare ape
pluviale, modemizarea liniei de tramvai, parcari la sol ~i 0 parcare subterana de aproximativ
200locuri.
Valoarea investitiei: 80.222 mii lei
Stadiu: in implementare
Realizat la nivelul anului 2017: 44.653 mii lei
Sursa de finantare: bugetullocal
6. "Modernizare infrastructura rutiera Piata Sudului"
Scurta descriere - Intersectia Sos. Oltenitei, Calea Vacare~ti ~i str. Nitu Vasile constituie un
punct nodal de penetrare auto spre centrul Bucure~tiului. Reconfigurarea acestei zone ~i
realizarea unui pasaj rutier denivelat subteran directia Nitu Vasile - Calea Vacare~ti are ca
scop fluidizarea traficului in zona de sud a capitalei.
Obiectivul de investitie cuprinde: Pasaj subteran pe directia Calea Vacare~ti - Str. Nitu Vasile,
Rampa Nitu Vasile, Rampa Calea Vacare~ti, 2 pasaje pietonale subterane in intersectie pe
directia Str. Nitu Vasile - Calea Vacare~ti de 0 parte ~i de alta a pasajului rutier propus, Pasaj
pietonal prin subteran Intre statia de metrou Piata Sudului ~i peroanele statiei de tramvai aflate
pe Soseaua Oltenitei; Pasaj pietonal subteran la capatul dinspre Str. Nitu Vasile, lucrari de
modemizare a carosabilului ~i trotuarelor in intersectia Calea Vacare~ti, Soseaua Oltenitei,
Str. Nitu Vasile.
Valoarea investitiei: 127.141 mii lei
Stadiu: in faza de receptie la terminarea lucrarilor
Realizat la nivelul anului 2017: 62.070 mii lei
Surse de finantare: buget local, fonduri nerambursabile
7.

"Supralargire Fabrica de Glucoza"

Scurta descriere - Obiectivul are ca scop largirea la 4 benzi de circulatie a Soselei Fabrica
de Glucoza pe sectorul cuprins intre Calea Floreasca ~i Soseaua Petricani pe 0 lungime total a
de 1,8 km, reconfigurarea intersectiilor pe care Ie traverseaza Soseaua Fabrica de Glucoza ~i
racordarea la intersectia cu autostrada A3 Bucure~ti - Ploie~ti - Bra~ov, asigurarea canalizarii
pluviale, iluminat stradal, amenajare spatii verzi ~i trotuare.
)
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Valoarea investitiei: 267.761 mii lei (inclusiv exproprieri)
Stadiu: in implementare
Realizat la nivelul anului 2017: 66.990 mii lei (exproprieri)
Surse de finantare: buget local
De asemenea strategia de dezvoltare a retelei stradale a Municipiului Bucure~ti are ca
prioritate, pentru anul 2018 elaborarea unor studii de fezabilitate pentru: (i) Supralargire ~osea
Bucure~ti Magurele, (ii) Prelungire strada Bra~ov intre ~oseaua Alexandriei ~i Prelungirea
Ghencea, (iii) Penetratie Prelungirea Ghencea Domne~ti, (iv) Strapungere bulevardul Nicolae
Grigorescu - Splai Dudescu - intersectia Vitan Barze~ti Etapa II, (v) Pod plan~eu Piata Unirii,
(vi) Pasaj rutier ~oseaua Colentina - Dna Ghica, (vii) Intregire Splaiul Unirii-zona Bulevardul
Mara~e~ti-Hanullui Manuc, (viii) Reabilitare sistem rutier bulevardul General Vasile Milea,
(ix) Supralargire Calea Grivitei ~i bulevardul Bucure~tii Noi, (x) Strapungere ~i supralargire
strada Avionului intre ~oseaua Pipera ~i Linia de Centura prin Drumul Nisipoasa, strada
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Campul Pipera ~i strada Vadul Moldovei cu pasaj denivelat suprateran peste CF Bucure~ti
Constanta pe sub pista Aeroportului Aurel Vlaicu, (xi) Reabilitare Bulevardul Basarabia (lntre
~oseaua Mihai Bravu ~i ~oseaua Dude~ti Pantelimon), (xii) SupraHirgire Calea Calara~i ~i
Bulevardul Comeliu Coposu (strada Sfanta Vineri - ~oseaua Mihai Bravu), (xiii) Pasaj
denivelat ~oseaua Petricani - ~oseaua Bucure~ti Nord (Voluntari), (xiv) Pasaj denive1at ~osea
Andronache - bulevardul Eroilor.
Municipiul Bucure·~ti a initiat sau are in curs de implementare proiecte de investitii in
infrastructura in domeniul protectiei mediului, printre care se regasesc urmatoarele:

1. "Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru Municipiul Bucure~ti" (P.I.C.A.)
"Planul de Mentinere a Calitatii Aerului pentru Municipiul Bucure~ti (p.M.C.A.)"

~i

Scurta descriere - Aceste planuri cuprind masuri pentru urmatorii cinci ani, menite sa
asigure incadrareaimentinerea concentratiei poluantilor atmosferici in valorile limita/tinta,
prevazute de Legea nr.l04/2011 privind calitatea aerului inconjurator ce transpune in
legislatia nationala Directiva 2008/50/EC privind calitatea aerului inconjurator ~i un aer mai
curat pentru Europa, conformarea cu cerintele Uniunii Europene.

[
[
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Masurile propuse au rolul de a reduce concentratia poluantilor generati de principalele surse
de emisie respectiv, traficul rutier, incalzire rezidentiala, activitati de constructie, terenuri
degradate.
Implementare - Responsabilitatea imp lementari i acestor masuri revine amt autoritatilor
publice locale respectiv Primariei Municipiului Bucure~ti, primariilor de sector cat ~i alt~r
administratii, autoritati, organisme cum sunt: METROREX, RATB, CNAIR, RADET,
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucure~ti-I1fov, Directia de
Sanatate Publica a Municipiului Bucure~ti, etc.
Stadiu: in procedura de avizare

2. "Planul de actiune pentru diminuarea zgomotului In Municipiul Bucure~ti"
Scurta descriere - Planul cuprinde masuri ~i solutii de combatere a zgomotului functie de
sursele de zgomot, de zonele de conflict ~i/sau de zonele/punctele cu depa~iri semnificative
ale limitelor indicatorilor acustici.
Sursele de poluare fonica luate in considerare pentru evaluarea ~i gestionarea zgomotului
ambiant sunt traficul rutier, traficul feroviar-tren, traficul feroviar - tip tramvai, traficul aerian,
activitatile industriale.
Stadiu: in derulare

3. "Actualizarea Hartilor Strategice de Zgomot pentru Municipiul
prevederilor H.G. nr. 321/2005"

Bucure~ti

conform

Scurta descriere - Proiectul are ca scop actualizarea haqilor de zgomot la nivelul anului 2016
pentru traficul rutier, traficul feroviar - tip tramvai ~i activitatile industriale conform
prevederilor H.G. nr. 944/2016 pentru modificarea ~i completarea H.G. nr. 32112005 privind
evaluarea ~i gestionarea zgomotului ambiant.
Valoare: 206.999 lei lara TVA
Stadiu: in derulare
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Termen de implementare: 05.07.2018
Sursa de finantare: bugetullocal
4. "Bicicli~ti in Bucure~ti"

Scurta descriere - Proiectul are ca scop incurajarea folosirii mijloace1or de transport
altemativ in vederea reducerii poluarii aerului, dezvoltarii mobiliHitii, incurajarii sportului ~i
promovarii unui stil de viata activ ~i sanatos. Proiectul consta in acordarea unui numar de
5.000 de vouch ere in valoare de 500 lei/voucher/persoana, folosite exclusiv la achizitionarea
de biciclete, biciclete electrice, trotinete electrice ~i dispozitive de tip SegwaylNinebot.
Avand in vedere impactul po ziti v, Consiliul General al Municipiului
suplimentarea proiectului cu un numar de maxim 25.000 de vouchere.

Bucure~ti

a aprobat

Valoare: 15.435.697 lei lara TVA
Stadiu: in derulare
Sursa de finantare: bugetullocal
5. "Realizari urbane - Abordari ale metabolismului urban pentru dezvoltarea
managementului de de~euri, metode inovative ~i strategii"

Scurta descriere - Acest proiect este un proiect european, finantat prin programul de
cercetare ~i inovare "Horizon 2020". Scopul acestui proiect este de a studia modul in care
ora~ele utilizeaza resursele ~i produsele realizate, precum ~i modul in care sunt eliminate,
tratate ~i valorificate de~eurile generate, in vederea dezvoltarii ~i testarii unor planuri ~i solutii
inovative, in scopul imbunatatirii metodelor de preventie ~i gestionare a de~eurilor
municipale.
Proiectul este implementat in 8 ora~e-pilot din 6 tari europene - Austria, Italia, Portugalia,
Romania, Suedia ~i Spania, avand ca scop principal elaborarea unui pachet de masuri care pot
fi implementate la nivel municipal in vederea eficientizarii managementului de~eurilor.
Valoare: 128.906,25 EUR
Stadiu: in derulare
Durata: 36 luni
Sursa de finantare: fonduri 100% nerambursabile

6. "Finalizarea Stafiei de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de
canalizare ~i a canalului colector Dambovifa (Caseta) in Municipiul Bucure~ti - Faza

J
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Scurta descriere - Proiectul reprezinta 0 etapa semnificativa in cadrul reabilitarii generale ~i
extinderii infrastructurii de canalizare in Municipiul Bucure~ti ~i are in componenta un numar
de 6 contracte de lucrari (CLI - CL6) ~i trei contracte de servicii (CS1 - CS3), ce se afla in
stadii diferite de realizare/implementare.
1. Contractul de lucrari pentru extinderea Statiei de Epurare Glina ~i construirea
incineratorului de namol (CL 1), ce are ca scop asigurarea capacitatii integrale de epurare
avansata a apelor uzate din aglomerarea Bucure~ti, pre cum ~i asigurarea unei procesari
superioare a namolului prin introducerea treptei finale de incinerare.
2. Contract de lucrari pentru construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei ~i
alte lucrari la sistemul de evacuare din Lacurile Titan, Tineretului ~i Carol (CL 2), are ca scop
reducerea infiltratiilor in canalizare provenite din panza freatica din malul drept al raului
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Dambovita, precum ~i reducerea desdirdirii apelor nedorite din canalizare (apa din preaplinul
lacurilor ~i dirijarea in albia amenajata a raului Dambovita).
3. Contract de lucrari pentru reabilitarea colectoarelor principale de canalizare AO ~i BO (CL3)
are ca scop reducerea infiltratiilor in colectoarele principale AO ~i BO provenite din panza
freatica din malul drept ~i stang al raului D§.mbovita ~i consolidarea structurala ~i etan~area
unor tronsoane slabite.

[I

4. Contract de lucrari pentru reabilitarea Casetei si a sistemului sau principal de drenare pe
partea stanga a Casetei (in sectoarele Ciurel-Unirii-Vitan - CL 4) - urmare~te reducerea
infiltratiilor in Caseta amplasata sub albia amenajata a raului D§.mbovita pe sectorul
mentionat, provenite din albia amenajata ~i din panza freatica, precum ~i consolidarea
structural a ~i etan~area unor tronsoane slabite.
5. Contract de lucrari pentru reabilitarea Casetei si a sistemului de drenare de pe partea stanga
in sectorul Vitan - Glina (CL 5) - urmare~te reducerea infiltratiilor in Caseta amplasata pe
malul stang al albiei amenajate a raului Dambovita pe sectorul mentionat, provenite din albia
amenajata ~i din panza freatica (mal stang) ~i consolidarea structural a ~i etan~area unor
tronsoane slabite.
6. Contract de lucrari pentru reabilitarea / inlocuirea retelei de canalizare in zone Ie Cotroceni,
Regina Maria ~i Tineretului (CL 6) - urmare~te reducerea infiltratiilor din reteaua de
canalizare din zonele mentionate ~i reabilitarea structural a / inlocuirea retelei de canalizare in
cele trei cartiere.
Contracte de servicii :
1. Contract de servicii pentru Asistenta Tehnica pentru Managementul proiectului (CS 1), are
ca scop asigurarea asistentei tehnice pentru managementul intregului proiect
2. Contract de servicii de Asistenta Tehnica pentru Supervizarea lucrarilor din cadrul
proiectului (CS 2) - are ca scop asigurarea supervizarii contractelor de lucrari pentru intregul
proiect
3. Contract de Servicii de Audit al proiectului (CS 3) - are ca scop auditarea proiectului,
respectiva cererilor de rambursare i'ntocmite.
De implementarea acestei investitii vor beneficia Municipiul Bucure~ti ~i alte localitati din
vecinatatea Municipiului Bucure~ti, incluse in Aglomerarea Bucure~ti , prin considerarea
aportului de ape uzate al acestor localitati in debitele de dimensionare a Statiei de Epurare a
Apelor Uzate Glina Faza II. Aceste localitati sunt: Glina, Pope~ti-Leordeni, Jilava, Chiajna,
Chitila, Mogo~oaia, Voluntari, Dobroe~ti, Pantelimon, Cemica, Caldararu, Tanganu precum ~i
Aeroportul Henri Coanda din Otopeni.
Valoare: 1.738.198.440 lei (inclusiv TVA)
Stadiu: in derulare
Sursa de finantare: buget local, buget stat, fondul de coeziune al Uniunii Europene (in cadrul
Programului Operational Infrastructura Mare), imprumut.
Fonduri nerambursabile (fondul de coeziune ~i buget stat): 1.008.472.953 lei(exclusiv TVA).
7. "Realizarea retelelor de alimeotare cu apa, caoalizare, ilumioat public ~i a
drumurilor aferente ansamblului de locuinte Henri Coanda, sector 1 - 2Loturi"
Scurta descriere - Proiectul include proiectarea

~i

[

executia retelei de distributie a apei
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potabile, a relelei de canalizare a apelor uzate, a relelei de canalizare a apelor pluviale, a
sistematizarii verticale ~i a sistemului rutier ~i proiectarea ~i executia retelei de iluminat
public.
Retelele de alimentare cu apa, canalizare menajera ~i canalizare pluviala in incinta cartierului
sunt executate in proportie de 96%, incluzand aici ~i bazinele de retentie a apelor pluviale.
Artera de apa FD 400 este realizata in proportie de 84% iar artera de FD 600 in proportie de
56%. Canalul colector Dn 1200mm este realizat in proportie de 38%. De asemenea iluminatul
public este realizat in proportie de 55%, i~r drumurile in proportie de 30%.
Valoare: 119.124.523,04 lei pentru lotul I ~i 97.963.827,32 lei pentru lotul II
Stadiu: in implementare finalizare a lucrarilor este estimata pentru august 2018
Surse de finanlare: buget local, buget stat, fonduri nerambursabile europene
8. "Executie bazine de retentie ~ufaru Gheorghe pentru deservire zona
Magurele"

Bucure~ti

Scurta descriere - Proiectul presupune realizarea unui bazin de retentie cu un volum util
Vu=4000 mc. Pentru solulionarea problemei referitoare la preluarea apei pluviale din zona
Bucure~ti - Magurele.
Valoare: 17.265.385,17 lei
Stadiu: In implementare
Surse de finanlare: buget local
9. "Extinderea ~i reabilitarea infrastructurii de apa ~i apa uzata in zonele Ghidigeni,
Oltenitei, Cheile Turzii ~i Henri Coanda"
Scurta descriere - Proiectul include urmatoarele obiective: (i) "Extinderea retelelor de apa
potabila ~i canalizare ~i reabilitare apeducte din zona de Sud - Vest a Municipiului Bucure~ti
(Strada Ghidigeni), sector 5", (ii) "Construire canal interceptor nou pe str. Oltenilei intre
colectoarele AI-A3", (iii) "Canal colector Cheile Turzii lara bazine de retenlie" ~i (iv)
"Realizarea retelelor publice de alimentare cu apa, canalizare, iluminat public, precum ~i a
drumurilor aferente Ansamblului de locuinle "Henri Coanda"sector 1 - 2 Loturi".

Valoare: 58.438.553 EUR lara TVA
Stadiu: in proces de pregatire aplicatie finantare; data estimata pentru finalizarea
implenlentarii proiectului este septembrie 2024
Surse de finanlare: buget local, buget stat, fonduri nerambursabile europene
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Pentru cre~terea calitatii serviciilor prestate cetatenilor in domeniul sanatatii ~i situatiilor de
urgenta ~i eficientizarea fumizarii acestora, Municipiul Bucure~ti are in curs de implementare
proiecte de investitii, printre care se regasesc urmatoarele:
1. "Realizarea Spitalului Metropolitan"

Scurta descriere -Scopul proiectului este executia unui Spital Metropolitan, conform
standardelor europene, cu aproximativ 2.000 de paturi. In unitatea medicala se va avea in
vedere realizarea de seclii pentru care in Municipiul Bucure~ti exista deficit de paturi,
respectiv secliile de oncologie, radioterapie, neurologie, terapie intensiva, recuperare medicala
etc., generand in acela~i timp numeroase locuri de munca in domeniul medical. Conform
planurilor proiectului, Spitalul Metropolitan se va construi pe un teren in suprafata de
aproximativ 47.000 mp situat de-a lungul ~oselei Pipera din sectorul 2 al Municipiului
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Bucure~ti. Guvemul Romaniei a aprobat, printr-o ordonanta de urgenta din 21 martie 2018,
trecerea acestui teren din domeniul public al statului ~i administrarea Societatii Publice de
Televiziune in domeniul public al Municipiului Bucure~ti pentru realizarea Spitalului
Metropoli tan.

Valoare: 1.700 mii lei (cheltuieli pentru studii ~i consultanta pentm anul 2018)
Stadiu: in derulare
Sursa de finantare: Buget local
2. "Sistem de management al masurilor de protectie civila ~i gestionarea situatiilor de
urgenta pe teritoriul Municipiului Bucure~ti"
Scurta descriere - Scopul proiectului este de a realiza la nivelul Municipiului Bucure~ti un
sistem integrat ~i unitar de management, menit sa asigure informarea in timp real ~i luarea
deciziilor pe timpul producerii unor situatii de urgenta, criza ~i sau dezastre, pentru
restabilirea rapida a sHirii de normalitate, cu consecinte reduse asupra cetatenilor. Proiectul
incurajeaza ~i sustine abordarea globala a managementului situatiilor de risc ~i promoveaza
cooperarea stransa intre autoritatile responsabile. In cadrul acestui proiect, Directia Inzestrare
Materiala ~i Situatii de Urgenta din cadrul Emitentului a initiat urmatoarele investitii: (i)
echiparea taberelor de sinistrati constituite la nivelul Municipiului Bucure~ti pentru situatii de
urgenta in cadrul a 12 ~coli ~i a Arenei Nalionale, (ii) echiparea cu logistica a Inspectoratului
pentru Situalii de Urgenla Bucure~ti-Ilfov, (iii) achizilionarea a 106 ambulante de urgenla
pentru Serviciul Ambulanla Bucure~ti-Ilfov, (iv) echiparea ~i reabilitarea sistemelor de
alarmare pentru situalii de urgenla la nivelul Municipiului Bucure~ti, (v) inzestrarea materiala
a Serviciului Probleme Speciale al Municipiului Bucure~ti cu centrale alarmare sirene, (vi)
realizarea de Subunitali de intervenlie pompieri/puncte de comanda pentru Inspectoratul
pentru Situalii de Urgenla Bucure~ti Ilfov ~i (vii) reabilitarea ~i modemizarea unui imobil cu
destinatie curenta de activitati sociale ~i culturale pentru a fi utilizat ~i in vederea preluarii
sinistratilor in caz de calamitali.

Stadiu: in curs
Sursa de finantare: buget local
3. "Reconstructia, reamenajarea, modernizarea ~i echiparea Spitalului Clinic de
Ortopedie, Traumatologie ~i TBC Osteoarticular "Foi~or""
Scurta descriere - Finalizarea celei de a doua paqi a proiectului "Reconstructia,
reamenajarea, modemizarea ~i echiparea Spitalului Clinic de Ortopedie, Traumatologie ~i
TBC Osteoarticular "Foi~or"", respectiv corpurile de cladire C+D, are termen de finalizare in
anul 2018. Partea a treia a proiectului vizeaza corpul A al cladirii ~i are ca data de finalizare
anu12019.

Valoare: 220.377 mii lei
Stadiu: in implementare
Valoarea realizata pana la 31.12.2017: 159.622 mii lei
Sursa de finantare: buget local
4. "Reabilitarea, modernizarea ~i echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic
de Ortopedie "Foi~or""
Scurta descriere - Ambulatoriul integrat al spitalului este amenajat intr-o cladire diferita de
cea a spitalului, el fiind propus spre reabilitare, modemizare ~i echipare, la aceasta unitate nu
au mai fost realizate nici un fel de lucrarimajore din anul 2009 ~i pana la data prezentului
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prospect.
Valoare: 21.848 mii lei
Stadiu: in implementare
Tennen de finalizare: 2019
Sursa de finantare: buget local
5. "Extinderea - Modernizarea
Gomoiu" "

~i

Echiparea Spitalului Clinic de Copii "Doctor Victor

Scurta descriere - Proiectul unnare~te realizarea a doua objective majore: pe de 0 parte,
cre~terea calitatii serviciilor medicale prestate de catre ambulatoriul Gomoiu pacientilor sai,
iar pe de alta parte cre~terea accesibilitatii pacientilor din toata tara la serviciile medicale de
specialitate. Proiectul se adreseaza atat actualilor ~i potentialilor pacienti cu diverse afectiuni,
copii cu varste cuprinse intre 0 ~i 18 ani, din Bucure~ti sau din tara, care apeleaza la serviciile
de specialitate furnizate de catre ambulatoriul integrat al Spitalului Clinic Gomoiu, cat ~i de
personalul ambulatoriului ~i personalul medical angajat al spitalului, care va beneficia de
conditii optime de munca. Pe langa lucrarile de reabilitare ~i modemizare executate asupra
cladirii, ambulatoriul va fi dotat cu echipamente ~i mobilier specific infrastructurii de
sanatate.

Valoare: 266.700 mii lei
Stadiu: in implementare
Tennen de fmalizare: 2018
6. ' "Construire Ambulatoriu Spital de Boli Infectioase ~i Tropicale "Dr. Victor Babe~""
Scurta descriere - Proiectul unnare~te construirea unui ambulatoriu pentru buna desIa~urare
a actului medical.
Va1oare: 7.304 mii lei
Stadiu: in implementare
Tennen de finalizare: 2019
7. "Reabilitare si consolidare Pavilion A - Spitalul Clinic de Boli Infectioase ~i
Tropicale "Dr. Victor Babe~""
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Scurta descriere - Pentru a elimina cauzele care au dus la starea critica, avansata de uzura in
timp a c1adirii, sunt necesare lucrari de reparatii capitale a constructiei, reparatii la instalatia
sanitara, instalatia electrica, instalatia tennica ~i instalatia de canalizare, instalatii de curenti
slabi. In conc1uzie, in baza expertizei tehnice, rezulta necesitatea consolidarii ~i reabilitarii, ce
consta in: recompartimentarea, modemizarea, igienizarea, lucrari de izolatii, reparatii, finisaje
interioare §i exterioare a pavilionului A cu regim de inaltime S+P+3E.
Valoare: 1.000 mii lei
Stadiu: in implementare
Tennen de finalizare: 2021
8. "Reamenajare ~i reabilitare etaj 2 Pavilion Casa Doru - Spitalul Clinic de Boli
Infectioase ~i Tropicale "Dr. Victor Babe~""
Scurta descriere - Acest pavilion este destinat pacientilor bolnavi de HIV /SIDA ce au nevoie
de spitalizare in conditii mai bune specifice acestei patologii. Pentru a elimina cauzele care au
dus la starea critica, avansata de uzura in timp a c1adirii, sunt necesare lucrari de reparatii
capitale a constructiei, reparatii la instalatia sanitara, instalatia electrica, instalatia tennica ~i
instalatia de canalizare, instalatii de curenti slabi, precum ~i extinderea suprafetei construita ~i
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utilizata in prezent, cu doua travee ~i realizarea unui acces secundar pentru pacienti ~i
personalul medical prin construirea unui ascensor alipit cladirii existente. De asemenea este
prevazut a se realiza 0 scara metalica de evacuare pentru persoanele transportate pe targa.
Valoare: 1.157 mii lei
Stadiu: in implementare
Termen de finalizare: finalul anului 2019
9. "Reabilitare Bloc Operator Spitalul Clinic "Dr. I Cantacuzino" "
Scurta descriere - Proiectul consta in:
1. Reabilitarea blocului operator ~i a saloanelor de anestezie ~i terapie intensiva ~i
postoperator amplasate la etajul 2 al Pavilionului IX ~i al Pavilionului V, constand in: (i)
realizarea de finisaje la nivelul tavanelor, peretilor ~i pardoselii conform functiunii salilor
~i in concordanta cu prevederile legale in ceea ce prive~te actul medical inclusiv dotarea
salilor cu u~a de acces cu senzor pentru actionarea cu cotul sau eu piciorul, (ii) inlocuirea
instalatiilor (electrice, sanitare, ventilatie, curenti slabi, hidrotehnice) in functie de cerintele
dotarilor ~i echipamentelor salilor de operatie, (iii) inlocuirea dotarilor vechi ~i regandirea
echiparilor in prisma unor echipamente eficiente ~i modeme ~i (iv) realizarea laturii de
telemedicina; ~i
II. Reabilitarea sectiei centrale de sterilizare amplasata la etajul 3 al Pavilionului V constand
in: (i) refacerea fluxului cu respeetarea cerintelor din normele ~i legile in vigoare, (ii)
interventii la nivelul finisajelor tn sensul folosirii de finisaje la nivelul tavanelor, peretilor
~i pardoselilor specifice actului medical, (iii) verificarealrepararealinlocuirea instalatiilor
(electriee, sanitare, ventilatie, curenti slabi, hidrotehnice) in functie de cerintele dotarilor ~i
echipamentelor salii de sterilizare ~i (iv) inlocuirea dotarilor vechi ~i regandirea echiparilor
in prisma unor echipamente eficiente ~i modeme.
Valoare: 12.609 mii lei
Stadiu: in implementare
Termen de finalizare: finalul anului 2018
10. "Proiectare ~i execufie lift secundar ~i scara de evacuare cu targa Spitalul Clinic
"Nicolae Malaxa""

[
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Scurta descriere - Acest proiect este necesar avand in vedere normele privind conditiile pe
care trebuie sa Ie indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de
functionare, prin care trebuie respectate circuitele medicale in cadrul unitatilor sanitare ~i
avand in vedere studiu de fezabilitate efectuat privind proiectarea ~i executia unui lift
secundar ~i scarii de evacuare cu targa.
Valoare de 1.418 mii lei
Stadiu: in implementare
Termen de finalizare: finalul anului 2018
11. "Bazin de recuperare prin hidrokinetoterapie - Spital Clinic de Bolnavi Cronici ~i
Geriatrie "Sf. Luca""
Scurta descriere - Spital Clinic de Bolnavi Cronici ~i Geriatrie "Sf. Luca" este 0 unitatea
sanitara cu profil medical specific in cadrul unitatilor sanitare din Municipiul Bucure~ti ce
ofera servicii medicale pacientilor cu boli cronice. In aceste conditii apare necesitatea
implementarii ~i diversificarii unui program de dezvoltare privind recuperarea
multidisciplinara, dar ~i promovarea sanatatii in vederea cre~terii calitatii vietii persoanelor
varstnice.
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in cadrul bazei de tratament existent in spital se solicita realizarea unui bazin de recuperare
prin hidrokinetoterapie realizat In cadrul unei cH'idiri independente care sa cuprinda bazinul
propriu-zis cu instalatiile aferente, vestiar pentru pacienti, zona de receptie ~i grupuri sanitare.
Investitia va avea beneficii multiple privind cre~terea calitatiivietii (redobandirealdobandirea
mobilitatii
articulare,
corectarea
deficientelor/deformarilor
coloanei
vertebrale,
redo bandirealdo bandirea coordonarii).
Valoare: 2.618, 8 mii lei
Stadiu: in implementare
,
Termen de finalizare: finalul anului 2019
12. "Reactualizare studiu fezabilitate "Construire pavilion medical complex pentru
chirurgie si anestezie ~i terapie intensiva" Spitalul Clinic "Dr. I. Cantacuzino""

Scurta descriere - Studiul a fost realizat in anul 2011 iar de la acea data au avut loc
schimbari in normative Ie pentru incendii (inclusiv in cazul evacuarii pacientilor ~i a
personalului medical). Au fost introduse noi reglementari in domeniul sanatatii referitoare la
construirea unui spital nou cu functiuni medicale specifice, astfel pentru a putea fi autorizata
construirea unui pavilion 'medical in conditiile reglementarilor actuale este necesar a fi
reactualizat studiul de fezabilitate.
Valoare: 155 mii lei
Stadiu: in implementare
Termen de fmalizare: finalul anului 2018
13. "Studiu de fezabilitate "reabilitare ~i modernizare cladire veche Spital Clinic "Dr.
Victor Gomoiu" "
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Scurta descriere - avand in vedere finalizarea in luna aprilie a corpului de cladire nou, care
se leaga printr-o pasarela de vechiul corp de cladire, datorita vechimii ~i degradarii (cladire
nefunctionala din punct de vedere medical, la baza fiind un conao boieresc) se impune
reamenajarea prin consolidare, recompartimentare pentru a putea fi in totalitate un ansamblu
spitalicesc, care sa corespunda normelor sanitare, incendiu ~i functionare.
Valoare: de 155 mii lei
Stadiu: in implementare
Termen de finalizare: finalul anului 2018
14. "Achizitionare de aparatura medicala ~i echipamente pentru spitalele din
subordinea Administratiei Spitalelor ~i Serviciilor Medicale Bucure~ti"
Scurta descriere - Scopul proiectului este achizitionarea de aparatura medicala ~i
echipamente, aparatura care consta in diverse tipuri de ecograf, tomograf in coerenta optica,
paturi pentru Anestezie ~i Terapie Intensiva ~i alte tipuri pentru saloane, defibrilatoare,
analizoare automate de diverse tipuri ~i alte echipamente medicale.
Valoare: 72.621 mii lei
Stadiu: in curs pe toata durata exercitiului bugetar 2018
15. "Dotarea noii cladiri a Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu"

Scurta descriere - Scopul proiectului este achizitionarea de aparatura medical a ~i
echipamente medicale pentru dotarea noii cladiri a Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor
Gomoiu.
Valoare: 11.936 mii lei
Stadiu: in curs pe toata durata exercitiului bugetar 2018
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16. "Determinarea starii actuale a structurii de rezistenta ~i masurile necesare pentru
asigurarea rezistentei ~i stabilitatii imobilelor din cadrul spitalelor aflate in
administrarea Administratiei Spitalelor ~i Serviciilor Medicale Bucure~ti"
Scurta descriere - Se vor elabora expertize tehnice pentru incadrarea imobile1or in clasa de
risc seismic atat inainte cat ~i dupa consolidare. Expertiza tehnica se va executa in
conformitate cu Normativul PI 00-3/2008 - Cod de evaluare ~i proiectare a lucrarilor de
consolidare la cladiri existente, vulnerabile seismic ~i Normativul PI00-1/2016 - Cod
proiectare seismica (partea I-prevederi de proiectare pentru cUidiri). Studiile tehnice vor fi
realizate pentru urmatoarele unitali sanitare: Spitalul Clinic Sf. Maria, Spitalul clinic
Filantropia, Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Faciala Prof. Dr. Dan Theodorescu,
Spitalul Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila, Spitalul clinic Colentina, Spitalul Clinic Dr. 1.
Cantacuzino, Centrul de Boli reumatismale Dr. I. Stoia, Spitalul Clinic de Pneumo-fiziologie
Sf. Stefan, Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu, Spitalul Clinic de Bolnavi Cronici ~i
Geriatrie Sf. Luca, Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie Dr. Panait Sarbu, Spitalul de
Psihiatrie Titan Dr. Constantin Gorgos, Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru
Obregia, Spitalul Clinic Nicolae Malaxa, Spitalul de Boli Infectioase ~i Tropicale Dr. Victor

[I
[I
[I

Babe~.

Valoare: 2.384 mii lei
Stadiu: in curs pe toata durata exercitiului bugetar 2018
17. "Studii de fezabilitate pentru statiile de epurare pentru spitalele aflate in
administrarea Administratiei Spitalelor ~i Serviciilor Medicale Bucure~ti"
Scurta descriere - Scopul proiectului este colectarea in sistem separativ a apelor uzate
menajere produse pe suprafala domeniului public. Alinierea tuturor statelor Uniunii Europene,
inclusiv a Romaniei, la aceasta cerinla trebuie finalizata in conformitate cu ordinul
Ministrului Sanatatii nr. 1096/2016 privind modificarea ~i completarea ordinului Ministrului
SanaHitii nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa Ie
indeplineasca un spital in vederea oblinerii autorizaliei sanitare de funclionare.
Valoare: 800 mii lei
Stadiu: in curs pe toata durata exerciliului bugetar 2018
18. "Studiu de fezabilitate, extindere ~i modernizare Spitalul Clinic de Bolnavi Cronici
~i Geriatrie Sf. Luca - Centru de tratament paleativ pentru boli cornice"
Scurta descriere - Scopul proiectului este construirea "Centrului de tratament paleativ pentru
boli cornice" in care se vor desIa~ura activitali precum tratarea, recuperarea medicaH'i ~i
reeducarea funclionala a pacienlilor cu patologii diverse: neurologie centrala ~i periferica,
reumatologie inflamatorie cronica ~i degenerativa pentru pacienlii cu boli cardio-circulatorii,
metabolice sau respiratorii asociate, inflamatorii post-traumatice ~i recuperarea neuromotorie
dupa accidente vasculare cerebrale.
Valoare: 155 mii lei
Stadiu: se va realiza pana la sfar~itul exercitiului bugetar 2018

Pentru cre~terea calitatii serviciilor de termoficare prestate cetatenilor, Municipiul Bucure~ti a
initiat sau are in plan de initiere proiecte de investitii, printre care se regasesc urmatoarele:
1.

"Reabilitare-modernizare refele termice primare Bulevardul
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Bulevardull Decembrie 1918, Camin CV7-Camin CG5"
Scurta descriere -lucdirile obiectivului de investitii au prevazut, pe tronsonul de magistrala
cuprins intre caminul de termoficare CV7 (bdul Liviu Rebreanu intersectie cu bdul Nicolae
Grigorescu) ~i caminul CG5 (bdul 1 Decembrie 1918) inlocuirea conductelor c1asice
existente 2 Dn 800 eu conducte 2 Dn 600 preizolate, prevazute cu fire de semnalizare,
montate pe traseu existent ~i nou proiectat, lungimea total a a acestui tronson de magistrala
fiind de cca 1100 m. Totodata, lucrarile obiectivului de investitie au prevazut inlocuirea
conductelor racordurilor de termoficare de la tronsonul de magistrala la punctele termice din
zona, racorduri cu diferite diametre, (2Dn 65 - 2Dn 300), avfuld 0 lungime totala de cca 3800
m, lucrari la caminele de termoficare existente ~i montarea unui sistem automatizat de
supraveghere 1 semnalizare avarii. Lucrarile pentru obiectivul de investitie sunt realizate in
baza contractuI'ui de lucrari nr. 676/2012 incheiat intre Municipiul Bucure~ti ~i aSOClerea
Confort S.A., reprezentata prin Sicor S.R.L ..
Valoare: 20.799 mii lei
Stadiu: in implementare
Sursa de finantare: fonduri proprii locale
2. "Reabilitarea sistemului de termoficare in Municipiul Bucure~ti"
Scurta descriere - este finantat prin Axa prioritara 7 "Cre~terea eficientei energetice la
nivelul sistemului centralizat de termoficare in ora~ele selectate" , Obiectivul specific 7.2
"Cre~terea eficientei energetice a sistemului centralizat de fumizare a energiei termice in
Municipiul Bucure~ti". Municipiul Bucure~ti i~i propune reabilitarea a 200 km conducta din
traseul primar de transport al energiei termice din Municipiul Bucure~ti (100 km de canal),
fapt ce va duce la diminuarea pierderilor de caldura ~i apa de adaos din sistem ~i scaderea
emisiilor de noxe.
Valoare: 176.470.588 EUR
Stadiu: Proiectul este in curs de implementare
Sursa de finantare:
fonduri nerambursabile
,
3. "Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucure~ti (7 obiective
insumand 0 lungime de traseu de cca. 31 km)"

Scurta descriere - reabilitarea retelelor de agent termic primar avand 0 lungime de traseu de
aproximativ 31 km se incadreaza in scenariul optim prezentat in "Strategia de alimentare cu
energie termica in sistem centralizat a consumatorilor din Municipiul Bucure~ti".
Proiectul vizeaza promovarea investitiilor in eficienta energetica a sectorului de termoficare
din Municipiul Bucure~ti, in vederea: (i) reducerii pierderilor de caldura din cadrul SACET,
(ii) reducerii consumurilor specifice de energie, combustibil ~i apa de adaos, (iii) cre~terii
eficientei echipamentelor ~i a instalatiilor din cadrul sistemului, (iv) cre~terii gradului de
siguranta in exploatare a sistemului, (v) reducerii costurilor de producere a energiei, (vi)
cre~terii gradului de protectie a mediului inconjurator prin reducerea emisiilor de noxe.
Valoare: 326.664 mii lei
Stadiu: La data Prospectului, studiul de fezabilitate aferent proiectului a fost aprobat de
Consiliul General al Municipiului Bucure~ti
Sursa de finantare: fonduri proprii locale
4.

"Adoptarea cogenerarii pentru centrala termica din zona Casa Presei"

Scurta descriere - abordand necesitatile obiective ale sistemului, strategia de termoficare
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prevede implementarea cogenedlrii la actuala centraUi termica de zona Casa Presei, pre cum ~i
crearea de doua noi surse In cogenerare de mica putere In zonele defavorizate de actualul
traseu lung al transportului - Aviatiei ~i Colentina. Conform celor prevazute in studiul de
fezabilitate, efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investitii propus, consta
in eficientizarea functionarii sursei de energie prin utilizarea unor echipamente care sa
produca in cogenerare necesarul de apa calda de con sum pentru utilizatorii racordati la
central a, precum ~i producerea de venituri din vanzarea de energie electrica. Din necesarul
total mediu pe timp de iarna de 45,0 Gcallora, noua instalatie urmeaza sa acopere un debit de
10,5 Gcallora. Astfel, elaboratorul studiului prevede instalarea a trei motoare termice cu
putere electrica nominala de 4,4 Mwe pe unitate ~i respectiv debit termic de 3,5 Gcallh pe
unitate, prin care se va putea asigura debitul termic mediu anual mai sus mentionat, necesar
prepararii apei calde de consum, timp de cel putin 8.000 ore/an. Pe de alta parte, instalatia va
produce pe langa energie termica ~i energie electrica, care va fi utilizata pentru asigurarea
serviciilor interne electrice ale centralei, diferenta urmand a fi livrata in Sistemul Energetic
National.
Valoare: 52.176 mii lei lara TVA
Stadiu: Studiul de fezabilitate a fost aprobat de Consiliul General al Municipiului Bucure~ti.
Proiectul este preconizat a incepe in cursul acestui an.
Durata de executie: 2 ani
Sursa de finantare: fonduri proprii locale
5. "Modernizare 11 Centrale Termice-CT Amzei"
Scurta descriere - modernizarea centralei termice se realizeaza prin inlocuirea instalatiilor
existente cu echipamente performante ~i urmare~te: (i) asigurarea modularitatii ~i posibilitatii
livrarii agentului termic In functie de regimul cerut de consumatori (iarna-vara); (ii)
asigurarea necesarului de energie termica pentru consumatorii alimentati din central a termica;
(iii) incadrarea functionarii centralei termice in normele ecologice nationale, din punct de
vedere al protectiei mediului; (iv) reducerea consumului de combustibil pe gigacalorie
produsa; (v) cre~terea fiabilitatii echipamentelor, reducandu-se riscul de avarie; (vi) ridicarea
gradului de confort oferit consumatorilor, prin reglarea automata a parametrilor agentului
termic.
In proiectul de modernizare al centralei termice se propune utilizarea cazanelor de apa calda
cu functionare in condensare, cu doua unitati independente, alimentate cu gaze naturale.

Valoare: 4.251 mii lei
Stadiu: obiectivul a fost aprobat de Consiliul General al Municipiului Bucure~ti. Proiectul este
preconizat a incepe in cursul acestui an.
Sursa de fmantare: fonduri proprii locale

Pentru cre~terea calitatii serviciilor de transport destinate cetatenilor, Municipiul Bucure~ti a
initiat sau are In plan de initiere proiecte de investitii, printre care se regasesc urmatoarele:

1.

"Achizitionare unui numar de 400 de autobuze urbane"
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Scurta descriere - Achizitionarea unui numar de 400 de autobuze urbane (320 autobuze din
gama 12 m, 50 autobuze din gama de 10 m ~i 30 autobuze articulate din gama de 18 m).
Valoarea investitiei: 607.482 mii lei
Stadiu: licitatie finalizata, doua contestatii in curs de analiza la Consiliul National pentru
Solutionarea Contestatiilor
Surse de finantare: buget local

2.

"Achizitionare unui numar de 100 de troleibuze"

Scurta descriere - Achizitionare unui numar de 100 de troleibuze din gama de 12 m.
Valoarea investitiei: 236.289 mii lei
Stadiu: pregatire documentatie achizitie
Surse de finantare: buget local

3.

"Achizitionarea unui numar maxim de 100 de autobuze urbane electrice
infrastructura de incarcare necesara acestora - Etapa I"

~i

Scurta descriere - Achizitionarea unui numar maxim de 100 de autobuze urbane electrice ~i
infrastructura de Incarcare necesara acestora - Etapa I achizitionarea unui numar de 42
autobuze electrice.
Valoarea investitiei: 100.464 mii lei
Stadiu: pregatire documentatie achizitie
Surse de finantare: buget local

J
J
J
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4. "Modernizarea ~i dotarea lioiei de tramvai nr. 1"
Scurta descriere - Achizitionarea unuinumar de 12 tramvaie (din gama de 36 m) ~i de
echipamente necesare imbunatatirii transportului public de dilatori pe linia 1. Proiectul se
intentioneaza a fi finantat inc1usiv prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa
prioritara 3 - "Sprijinirea tranziliei catre 0 economie cu emisii scazute de carbon", Prioritatea
de investitii 4e - "Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru
toate tipurile de teritorii, in special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitalii
urbane multimodale durabile ~i a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare",
Obiectivul specific 3.2 "Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile
de mobilitate urbana durabila".
Valoarea investitiei: 24.000 mii EUR
Stadiu: pregatire aplicatie finantare nerambursabila
Surse de finantare: buget local, buget stat, fonduri nerambursabile
5. "Modernizarea ~i dotarea liniei de tramvai or. 10"
Scurta descriere - Achizitionarea unui numar de 12 tramvaie (din gama de 36 m) ~i de
echipamente necesare imbunatatirii transportului public de calatori pe linia 10. Proiectul se
intentioneaza a fi finantat inc1usiv prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa
prioritara 3 - "Sprijinirea tranziliei catre 0 economie cu emisii scazute de carbon", Prioritatea
de investitii 4e - "Promovarea un or strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru
toate tipurile de teritorii, in special pentru zone Ie urbane, inclusiv promovarea mobilitalii
urbane multimodale durabile ~i a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare",
Obiectivul specific 3.2 "Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile
de mobilitate urbana durabila" .
Valoarea investitiei:
24.000 mii EUR
,
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Stadiu: pregatire aplicatie finantare nerambursabila
Surse de finantare: buget local, buget stat, fonduri nerambursabile
6. "Modernizarea ~i dotarea Iiniei de tramvai nr. 21"
Scurta descriere - Achizitionarea unui numar de 12 tramvaie (din gama de 36 m) ~i de
echipamente necesare Imbunatatirii transportului public de calatori pe linia 21. Proiectul se
intentioneaza a fi finantat inclusiv prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa
prioritara 3 - "Sprijinirea tranzifiei catre 0 economie cu emisii scazute de carbon", Prioritatea
de investitii 4e - "Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru
toate tipurile de teritorii, in special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitafii
urbane multimodale durabile ~i a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare ",
Obiectivul specific 3.2 "Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile
de mobilitate urbana durabila".
Valoarea investitiei: 24.000 mii EUR
Stadiu: pregatire aplicatie finantare nerambursabila
Surse de finantare: buget local, buget stat, fonduri nerambursabile
7. "Modernizarea ~i dotarea liniei de tramvai nr. 25"
Scurta descriere - Achizitionarea unui numar de 12 tramvaie (din gama de 36 m) ~i de
echipamente necesare Imbunatatirii transportului public de calatori pe linia 25. Proiectul se
intentioneaza a fi finantat inclusiv prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa
prioritara 3 - "Sprijinirea tranzifiei catre 0 economie cu emisii scazute de carbon", Prioritatea
de investitii 4e - "Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru
toate tipurile de teritorii, in special pentru zone Ie urbane, inclusiv promovarea mobilitafii
urbane multimodale durabile ~i a 'masurilor de adaptare relevante pentru atenuare ",
Obiectivul specific 3.2 "Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile
de mobilitate urbana durabila".
Valoarea investitiei: 24.000 mii EUR
Stadiu: pregatire aplicatie finantare nerambursabila
Surse de finantare: buget local, buget stat, fonduri nerambursabile
8. "Modernizarea ~i dotarea Iiniei de tramvai nr. 32"
Scurta descriere - Achizitionare 12 tramvaie (din gama de 36 m) ~i echipamente necesare
Imbunatatirii transportului public de calatori pe linia 32. Proiectul se intentioneaza a fi
finantat inclusiv prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 "Sprijinirea tranzifiei catre 0 economie cu emisii scazute de carbon", Prioritatea de investitii
4e - "Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile
de teritorii, in special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitiifii urbane
multimodale durabile ~i a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare", Obiectivul
specific 3.2 "Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de
mobilitate urbana durabila".
Valoarea investitiei: 24.000 mii EUR
Stadiu: pregatire aplicatie finantare nerambursabila
Surse de finantare: buget local, buget stat, fonduri nerambursabile
9. "Modernizarea ~i dotarea Iiniei de tramvai nr. 40"
Scurta descriere - Achizitionare 10 tramvaie (din gama de 36 m) ~i echipamente necesare
Imbunatatirii transportului public de calatori pe linia 40. Proiectul se intentioneaza a fi
finantat inclusiv prIn Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 149
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"Sprijinirea tranzifiei catre 0 economie cu emisii scazute de carbon", Prioritatea de investitii
4e - "Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile
de te rito rii, in special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitiifii urbane
multimodale durabile $i a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare ", Obiectivul
specific 3.2 "Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de
mobilitate urbana durabila".
Valoarea investitiei: 20.000 mii EUR
Stadiu: pregatire aplicatie finantare nerambursabila
Surse de finantare: buget local, buget stat, fonduri nerambursabile
10. "Modernizarea ~i dotarea Iiniei de tramvai nr. 41"
Scurta descriere - Achizitionare 20 tramvaie (din gama de 36 m) ~i echipamente necesare
imbunatatirii transportului public de calatori pe linia 41
Valoarea investitiei: 40.000 mii EUR
Stadiu: pregatire aplicatie finantare nerambursabila prin Programul Operational Regional
2014-2020, Axa prioritara 3 - "Sprijinirea tranzifiei catre 0 economie cu emisii scazute de
carbon", Prioritatea de investitii 4e - "Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid
de carbon pentru toate tipurile de teritorii, in special pentru zonele urbane, inclusiv
promovarea mobilitafii urbane multimodale durabile $i a masurilor de adaptare relevante
pentru atenuare", Obiectivul specific 3.2 ,,Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane
bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila"
Surse de finantare: buget local, buget stat, fonduri nerambursabile
11. "Modernizarea ~i dotarea Iiniei de tramvai nr. 55"
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Scurta descriere - Achizitionare 10 tramvaie (din gama de 36 m) ~i echipamente necesare
imbunatatirii transportului public de calatori pe linia 55. Proiectul se intentioneaza a ti
finantat inclusiv prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 "Sprijinirea tranzifiei catre 0 economie cu emisii scazute de carbon", Prioritatea de investitii
4e - "Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile
de teritorii, in special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitiifii urbane
multimodale durabile $i a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare", Obiectivul
specific 3.2 "Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de
mobilitate urbana durabila".
Valoarea investitiei: 20.000 mii EUR
Stadiu: pregatire aplicatie finantare nerambursabila
Surse de finantare: buget local, buget stat, fonduri nerambursabile

Pentru cre~terea calitatii serviciilor de invatamant destinat cetatenilor, Municipiul Bucure~ti a
initiat sau are in plan de initiere proiecte de investitii, printre care se regasesc urmatoarele:

1.

Gradinite
a. Construire corp nou Gradinita 8 grupe in incinta Scolii Gimnaziale nr. 40;
b. Construire corp nou Gradinita 8 grupe In incinta Gradinitei nr. 150;
c. Construire corp nou Gradinita 8 grupe in incinta Scolii Gimnaziale nr. 32;
d. Construire corp nou Gradinita 8 grupe in incinta ~colii Gimnaziale "Petre Ghelmez";
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e. Demolare ~i construire corp nou gradinita 3 grupe in incinta Gradinitei nr.13 5;
f. Reabilitare ~i modemizare cladire Gradinita nr.30, corp B.
2.

~coli

a. Extindere ~coala Gimnaziala nr.56;
b. Consoli dare, reabilitare ~1 modemizare cladire atelier Liceul Tehnologic
"LC.Bratianu";
c. Finalizare lucrari reabilitare la Grup ~colar "Nichita Stanescu";
d. Reparatii, reabilitare cladire Colegiul National "Gheorghe ~incai";
e. Reparatii, reabilitare cladire Colegiul National "Mihai Eminescu";
f. Extindere cladire precum ~i reparatii ~i reabilitare cladire Colegiul National de Arte
"Dinu Lipatti";
g. Extindere cladire precum ~i reparatii ~i reabilitare cladire Liceul de Coregrafie "Floria
Capsali";
h. Construire corp anexa extindere cladire ~coala Gimnaziala nr.79.
3.

Siili de Sport
a. Construire sala de sport in incinta ~colii Gimnaziale nr.46;
b. Construire sala de sport in incinta ~colii Gimnaziale nr.51 ;
c. Construire sala de sport in incinta ~colii Gimnaziale nr.4;
d. Construire sala de sport in incinta ~colii Gimnaziale nr.39;
e. Consolidare, reabilitare, modemizare Liceul Teoretic "C.A. Rosetti" ~i extindere bazin
de inot;
f. Construire sala sport in incinta Colegiului Tehnic "Dimitrie Leonida" ~i demolarea
salii existente;
g. Construire corp nou extindere ~coala Gimnaziala nr.27;
h. Construire complex multifunctional pentru activitati didactice ~i sport in incinta ~colii
Gimnaziale nr. 92, proiectul este in faza proiectarii tehnice, a analizei tehnice ~i
executie;
1.
Construire complex multifunctional pentru activitati didactice ~i sport in incinta ~colii
Gimnaziale "A.I. Cuza" (fosta ~coala nr. 199), proiectul este in faza proiectarii tehnice,
a analizei tehnice ~i executie;
J. Construire complex multifunctional pentru activitati didactice ~i sport in incinta ~colii
Gimnaziale nr. 67, proiectul este in faza proiectarii tehnice ~i a analizei tehnice;
k. Construire complex multifunctional pentru activitati didactice ~i sport in incinta ~colii
Gimnaziale nr. 112, proiectul este in faza proiectarii tehnice ~i a analizei tehnice;
1. Construire complex multifunctional pentru activitati didactice ~i sport in incinta ~colii
Gimnaziale "Leonardo da Vinci" (fosta nr. 75) proiectul este in faza proiectarii
tehnice, a analizei tehnice ~i executie;
m. Construire complex multifunctional pentru activitati didactice ~i sport in incinta
Liceului "Benjamin Franklin", proiectul este in faza proiectarii tehnice ~i a analizei
tehnice;
n. Construire complex multifunctional pentru activitati didactice ~i sport in incinta ~colii
Gimnaziale nr.4 7, proiectul este in faza proiectarii tehnice ~i a analizei tehnice;
o. Construire sala de sport cu bazin de inot inclus in incinta Colegiului National
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"Gheorghe Lazar", proiectul este in faza studiului de fezabilitate;
. /
p. Construire sala de sport multifunctional a, in incinta ~colii Gimnaziale nr.197 cu bazin
de inot indus;
q. Construire sala de sport multifunctionala, in incinta ~colii Gimnaziale "Sfintii
Constantin ~i Elena" cu bazin de inot indus;
r. Construire sala de sport multifunctionala, in incinta ~colii Gimnaziale nr.167 (fosta
202) cu bazin de inot indus;
s. Construire sala de sport multifunctionala, in incinta Liceului Teoretic "Tudor
Vladimirescu" cu bazin de inot indus;
t. Construire sala de sport multifunctionala, in incinta Colegiului National "Grigore
Moisil" cu bazin de inot indus.
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Programe internationale, region ale
Municipiul
a.
b.
c.

d.

I

J
J
J
J
J
J
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e.
f.

g.
h.

Bucure~ti

~i/sau

locale la care participa Municipiul Bucure~ti

face parte din urmatoarele asociatii sau organizatii intemationale:

METROPLIS - Asociatia Mondiala a Marilor Metropole - Primaria Municipiului
Bucure~ti este membru activ al METROPOLIS din anull991;
AIMF - Asociatia Internationala a Primarilor Francofoni - Municipiul Bucure~ti este
membru al acestei asociatii intemationale din anul 1992;
UCCSEE - Uniunea Capitalelor din Centrul Sudul ~i Estul Europei - Municipiul
Bucure~ti este membru al acestei organizatii intemationale din anul 1995, anul fondarii
sale;
Energie Cites - Asociatia autoritatilor locale europene care promoveaza politica locala
pentru energie sustenabila - Municipiul Bucure~ti este membru al organizatiei Energie
Cites din anu12008;
UCUE - Uniunea Capitatelor din Uniunea Europeana - Municipiul Bucure~ti este
membru al acestei organizatii intemationale din anu12009;
WeGO - Organizatia mondiala a ora~elor ~i administratiilor locale in domeniul guvemarii
electronice - Primaria Municipiului Bucure~ti, este membru activ al WEGO din anul
2012;
MCE - Asociatia "Ora~e de importanta majora din Europa - grupul utilizatorilor IT"Primaria Municipiului Bucure~ti, este membru oficial al MCE din anu12014;
Citta del Bio - Municipiul Bucure~ti este membru Citta del Bio din anu12014.

Auditarea situatiilor financiare ale Municipiului Bucure~ti
Curtea de Conturi exercita controlul asupra modului de formare, de administrare ~i de
intrebuintare a resurselor financiare ale statului ~i ale sectorului public, in principal, in
conformitate cu Legea 9411992 privind organizarea ~i functionarea Curtii de Conturi.
Municipiul Bucure~ti se afla printre entitatile prevazute de lege a caror activitate este auditata
de Curtea de Conturi.
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Curtea de Conturi desIa~oara, cu respectarea normelor proprii, adoptate pe baza standardelor
de audit intemationale general acceptate, activitatea de audit public extern care cuprinde, in
principal:
(a) auditul financiar - activitatea prin care se urmare~te daca situatiile financiare ale entitatii
auditate sunt complete, reale ~i conforme cu legile ~i reglementarile in vigoare,
fumizandu-se in acest sens 0 opinie; ~i
(b) auditul performantei - evaluarea independenta a modului in care 0 entitate, un program, 0
activitate sau 0 operatiune functioneaza din punctele de vedere ale eficientei,
economicitatii ~i eficacitatii.
Curtea de Conturi are acces neingradit la acte, documente, informatii, necesare exercitarii
atributiilor sale, entitatile auditate de Curtea de Conturi fiind obligate sa-i transmita actele,
documentele, informatiile solicitate, la termenele ~i in structura stabilite de Curtea de Conturi,
~i sa-i asigure accesulin sediile acestora.
Prin verificarile pe care Ie face, Curtea de Conturi urmare~te, in principal: (i) exactitatea ~i
realitatea situatiilor financiare, a~a cum sunt stabilite in reglementarile contabile in vigoare;
(ii) evaluarea sistemelor de management ~i controlla autoritatile cu sarcini privind urmarirea
obligatiilor financiare catre bugete sau catre alte fonduri pub lice stabilite prin lege, ale
persoanelor juridice sau fizice; (iii) utilizarea fondurilor alocate de la buget sau din alte
fonduri speciale, conform destinatiei stabilite; (iv) calitatea gestiunii economico-financiare; ~i
(v) economicitatea, eficacitatea ~i eficienta utilizarii fondurilor publice.
Printre altele, Curtea de Conturi efectueaza auditul financiar asupra conturilor anuale de
executie a bugetului local al Municipiului Bucure~ti ~i certifica acuratetea ~i veridicitatea
datelor din conturile de executie verificate. Auditorii publici extemi desemnati sa auditeze
conturile, precum ~i celelalte activitati pentru care Curtea de Conturi are competenta
intocmesc rapoarte in care prezinta constatarile ~i concluziile, formuleaza recomandari cu
privire la masurile ce urmeaza a fi luate ~i i~i exprima opinia fata de acestea.
In situatia in care se constata regularitatea conturilor, se emite certificatul de conformitate ~i
se comunica entitatii auditate. In situatiile in care se constata existenta unor abateri de la
legalitate ~i regularitate, care au determinat producerea unor prejudicii, se comunica
conducerii entitatii publice auditate aceasta stare de fapt. Stabilirea intinderii prejudiciului ~i
dispunerea masurilor pentru recuperarea acestuia devin obligatie a conducerii entitatii
auditate.
Raportul Curlii de Conturi asupra situafiilor financiare ale Municipiului Bucure~ti
entitiililor subordonate acestuia pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 31 decembrie 2016

~i

ale

In data de 3 noiembrie 2017 Curtea de Conturi a emis un raport de audit financiar asupra
situatiilor financiare ale Municipiului Bucure~ti ~i ale entitatilor subordonate acestuia pentru
perioada 1 ianuarie 2016 - 31 decembrie 2016 ("Raportul Curtii de Conturi pentru 2016")
in care a constatat ca: (a) situatiile financiare luate in ansamblullor nu reprezinta 0 imagine
reala ~i fidela a pozitiei financiare, a performantei sau a modificarilor pozitiei financiare a
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entitatii ~i (b) modul de administrare a patrimoniului public ~i privat al statului .. ~i al unitatilor
administrativ teritoriale, precum ~i executia bugetului de venituri ~i cheltuieli nu respecta
principiile legalitatii, regularitatii, economicitatii, eficientei ~i eficacitatii. In consecinta,
echipa de audit a exprimat "opinie contrarii", precizand ca datorita efectelor denaturarilor
semnalate ~i prezentate in raport, situatiile financiare in ansamblul lor nu prezinta fidel
performanta financiara a Municipiului Bucure~ti la data de 31.12.2016 ~1 a celorlalte
informatii referitoare la activitatea desIa~urata in perioada auditata.
Totodata, in Raportul Curtii de Conturi pentru anul 2016 s-a constatat ca valoarea tuturor
factorilor calitativi, precum valoarea cumulata a erorilor/abaterilor de la legalitate ~i
regularitate constatate cu privire la Municipiul Bucure~ti ~i la entitatile subordonate acestuia,
a fost de 1,26 miliarde lei, din care valoarea abaterilor cu influente asupra situatiilor
financiare a fost de 1,22 miliarde lei, care se situeaza peste nivelul pragului de semnificatie de
77,6 milioane lei. Din aceasta valoare totala cumulata, cu privire la Municipiul Bucure~ti,
valoarea erorilor/abaterilor de la legalitate ~i regularitate a fost de 81 milioane lei, din care
valoarea abaterilor cu influente asupra situatiilor financiare a fost de 44 milioane lei, aflanduse sub nivelul pragului de semnificatie de 77,6 milioane lei stabilit in etapa de planificare a
auditului.

I
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Astfel, diferenta de 1,18 miliarde lei, de la 44 milioane lei pana la 1,22 miliarde lei, a valorii
cumulate a erorilor/abaterilor de la legalitate ~i regularitate cu influente asupra situatiilor
financiare constatate in Raportul Curtii de Conturi pentru 2016 s-a datorat unor erori/abateri
in situatiile financiare ale entitatilor subordonate Municipiului Bucure~ti, in principal ale
Administratiei Strazilor Bucure~ti, pentru care Curtea de Conturi a constatat unele
erori/abateri de la legalitate ~i regularitate cu influente asupra situatiilor financiare in valoare
de aproximativ 1,16 miliarde lei (suma reprezentata, in principal, de valoarea lucrarilor de
reabilitare efectuate in perioada 2008-2013 la un numar de 184 de strazi pentru care au fost
intocmite procese verbale de receptie, reevaluate la 31.12.2016, dar care nu au fost initial
inregistrate in evidenta contabila). Administratia Strazilor Bucure~ti a procedat, fie in timpul
misiunii de audit, fie ulterior, la corectarea erorilor/abaterilor evidentiate mai sus, corectari
care au fost reflectate in procesul-verbal al Curtii de Conturi din data de 28 iulie 2017 ~i in
Raportul de follow-up al Curtii de Conturi din 23 februarie 2018, prin care Curtea de Conturi
a constatat ca abaterile au fost remediate, fiind evidentiate in mod corespunzator in evidentele
contabile.
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Participatiile Municipiului Bucure~ti

Municipiul Bucure~ti detine participatii in mod direct la diver~i operatori economici. Situatia
acestor detineri la data de 31 decembrie 2017 era urmatoarea:
Municipiul
este
actionarla
operatorul
economic

Bucure ~ti

Denumirea operatorului economic la care Municipiul Bucure~ti este actionar direct sau indirect

Nr.

Codul
Codul
CAENal
unic de
activitatii
identificar principale a
operatorului
e
economic

Denumirea operatoru lui economic

Tip
operator Capitaiul social al
(SRL,SA,A
operatoruiui
SO,RA,RA economic (lei)
S)

Valoarea actiunilor/piirtilor
sociaJe din capitalul social al
operatoruiui economic
detinute de catre Municipiul
Bucure~ ti (lei)
Ponderea in
capitalul
social (%)

in mod Direct

in mod Direct

2

24689450
1562694

4399
6611

WORlD TRADE HOTEL SA
SCBURSA ROMANA DEMARFURI SA

SA
SA

90.080,00
8.026.000,00

DA
DA

4.630,00
23.000,00

5,1399
0,2866

3

13155899

4523

SC ACM URTRAC SA

SA

1.086.500,00

DA

1.086.500,00

100,0000

SA

1.497.000,00

DA

1.4%.880,00

99,9920

SA

1.620.000,00

DA

1.619.880,00

99,9926

SA

1.726.000,00

DA

1.725.880,00

99,9930

I

4

37832136

9321

5

37991409

6120

6

37830640

7990

7

37829351

9311

8

364354

5510

9

37992048

6203

10

9357725

3811

11

37938251

6832

12

12276949

3600

13

37832144

4321

14

37764953

7311

15

37804055

8129

16

11573879

4520

17

37829106

8130

18

37832101

4321

19

37763591

7111

20

37832110

21

COMPANIA MUNlClPALA AGREMENT
BUClJRESTI SA
COMPANIA MUNlCIPALA
MAN A GEM ENTUL TRANSPORTULUl
BUCURESTI SA
COMPANIA MUNlCIPALA TURlSTICA
BUClJRESTI SA
COMPANIA MUNlCIPALA SPORT PENTRU
TOT! BUCURESTI SA
SC WORLD TRADE CENTER BU~TI SA
COMPANIA MUNlClPALA TEHNOWGIA
INFORMA TIEl BUClJRESTI SA
SC RER ECOWGIC SERVICE BUe. (REBU
SA)
COMPANIA MUNlCIPALA MEDICALA
BUClJRESTI SA
SCAPA NOVA SA
COMPANIA MUNlClPALA ILUMlNA T
PUBLIC BUCURESTI SA
COMPANIA MUNlClPALA PUBLIClTATESI
AFISAJBUCURESTISA
COMPANIA MUNlClPALA ECO
IGlENlZARE BUCURESTI SA
SC SERVICE CICWP SA
COMPANIA MUNlClPALA INTRETINEREA
ARBORIWRSI SPA TIUWI VERDE
BUClJRESTI SA
COMPANIA MUNlClPALA
MANAGEMENTUL TRAFICULUI
BUCURESTI SA

SA

l.845.500,00

DA

1.845.380,00

99,9935

SA

78.717.530,00

DA

4.049.685,90

5,1446

SA

4.650.000,00

DA

4.649.880,00

99,9974

SA

9.822.000,00

DA

4.911.000,00

50,0000
99,9980

SA

6.120.000,00

DA

6.119.880,00

SA

53.497.460,00

DA

8.723.460,00

16,3063

SA

9.917.000,00

DA

9.916.880,00

99,9988

SA

10.200.000,00

DA

10.199.880,00

99,9988

SA

10.734.000,00

DA

10.733.880,00

99,9989

SA

11 .572.800,00

DA

I 1.572.800,00

100,0000

SA

13.927.900,00

DA

13.927.780,00

99,9991

SA

14.995.840,00

DA

14.995.720,00

99,9992

COMPANIA MUNICIPALA DEZVOLTARE
DURABlLA BUCURESTI SA

SA

18.321.100,00

DA

18.320.980,00

99,9993

8010

COMPANIA MUNICIPALA PAzA $1
SECURITATE BUCURESTI SA

SA

18.360.000,00

DA

18.359.880,00

99,9993

37991310

8424

COMPANIA MUNlClPALA PROTECTrE
CIVlLA SI VOLUNT ARIA T BUCURESTI SA

SA

19.504.000,00

DA

19.503.880,00

99,9994

22

37832152

5221

SA

24.000.000,00

DA

23.999.880,00

99,9995

23

37938154

8130

SA

30.120.000,00

DA

30.119.880,00

99,9996

24

37764937

4399

SA

36.723.000,00

DA

36.722.880,00

99,9997

25

37992692

4120

SA

37.140.000,00

DA

37.128.000,00

99,%77

26

37764910

6832

SA

57.135.000,00

DA

57.134.880,00

99,9998

27

37832160

4211

SA

70.132.370,00

DA

70.132.250,00

99,9998

37752029

3530

299.745.850,00

DA

299.745.730,00

99,99996

28

COMPANIA MUNlClPALA PARKING
BUCURESTI SA
COMPANIA MUNlClPALA PARCURl SI
GRADINl BUCURESTI SA
COMPANIA MUNlClPALA CONSOLIDA RI
BUCURESTI SA
SC TRUS TUL DE CLADIRI
METROPOUTANE SA
COMPANIA MUNlClPALA IMOBILIARA
BUClJRESTI SA
COMPANIA MUNlCIPALA STRAZI PODURI
PASAJEBUCURESTI SA
COMPANIA MUNlClPALA ENERGETICA
BUCURESTI SA

SA

851.226.93000

Total general

718.771.235,90

In cazul a doua societali pe actiuni, respectiv societalile Lirtrac S.A. ~i Service Cic10p S.A.,
Municipiul Bucure~ti deline 100% din capitalul social al acestora. Potrivit Legii nr. 3111990
privind societatile, numarul actionarilor in societatea pe acliuni nu poate fi mai mic de 2. In
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cazulln care societatea are mai pulin de 2 aclionari pe 0 perioada mai lunga de 9 luni, orice
persoana interesata poate solicita instanlei dizolvarea societalii. Totu~i, dizolvarea nu se
produce daca, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatore~ti de dizolvare, numarul
minim de aclionari este reconstituit.

I

In anul 2017, Consiliul General a decis lnfiinlarea a 22 de societali (prezentate, printre altele,
in tabelul de mai sus). Acestea aveau la inceputul anului 2018 un buget estimat de 1,2
miliarde lei. Din aceasta suma, circa 370 milioane lei au fost bugetate pentru cheltuieli de
personal, estimandu-se ca panala finalul anului 2018, cele 22 de societati vor avea circa 8.000
de angajati. Pentru investitii, lnsemnand ma~ini, calculatoare, echipamente, a fost bugetata
suma de 300 milioane lei.
Municipiul Bucure~ti, prin Consiliul General, deline 99,9% din capitalul social ale fiecarei
dintre aceste 22 de societati.
Cele 22 de societati vor fi finantate, in principal, din contracte Incheiate cu Primaria
Municipiului Bueure~ti pentru prestarea de catre respectivele societati a diverselor servicii, de
la gestionarea parcarilor publice, iluminat stradal, intretinere spatii verzi ~i cimitire,
constructii imobile ~i strazi, proiectare, pana la vanzarea de energie termica. Pana acum, de
aceste servicii se ocupa fie Primaria Municipiului Bucure~ti prin institutiile din subordine, fie
erau concesionate/prestate de operatori privati.
Prin hotararea Consiliului General al Municipiului Bucure~ti din 28.03.2018, s-a aprobat
delegarea unor servieii publice catre 9 dintre eele 22 de societali municipale, respectiv catre
Compania Municipala Parking Bucure~ti S.A., Compania Municipala Managementul
Traficului Bucure~ti S.A., Compania Municipala Strazi, Poduri ~i Pasaje Bucure~ti S.A.,
Compania Municipala Imobiliara Bucure~ti S.A.,. Compania Municipala Intretinerea Arborilor
~i Spaliului Verde Bucure~ti S.A, Compania Municipala Parcuri ~i Gradini Bucure~ti S.A.;
Compania Municipala Cimitire Bucure~ti S.A.; Compania Municipala Agrement Bucure~ti
S.A. ~i Compania Municipala Publicitate ~i Afi~aj Bucure~ti S.A ..
Cele 22 de societati lnfiintate de Municipiul

Bueure~ti

sunt:

1. Compania Municipala Consolidari Bucure~ti S.A. - a demarat deja lucrarile la patru cladiri
in Centrul Istoric al Bucure~tiului, urmand a fi executate alte trei eontracte pentru punerea in
siguranta a unor cladiri din Bueure~ti.
2. Compania Munieipala Medicala Bucure~ti S.A. - pentru ea nu exista Inca In Bucure~ti
suficiente loeuri disponibile In caminele de persoane varstnice (cererea depa~ind cu cel putin
300% oferta de locuri existente) ~i nici suficiente servicii de ingrijire la domiciliu pentru
aeestea, Consiliul General a mandatat Compania Municipala Medicala Bucure~ti S.A. sa
identifiee, impreuna eu institutiile de resort, cele mai eficiente servieii prin raportul ealitate
cost care sa asigure 0 mai buna protectie a varstnicilor din Bueure~ti. Astfel, pentru anul 2018,
se prevede derularea unui astfel de program, printr-o varianta tehnologizata, pentru 10.000 de
persoane varstnice, cu boli cronice.
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3. Compania Municipala Eco Igienizare Bucure~ti S.A. - se va ocupa de deratizarea
dezinsectia la nivelul Municipiului Bucure~ti.

~i

4. Compania MunicipaHi Protectie Civila ~i Voluntariat Bucure~ti S.A. - are ca obiect de
activitate protectia civila ~i situatiile de urgenta ~i se va ocupa, printre altele, de intocmirea
documentatiei in vederea obtinerii avizelor emise de Inspectoratul pentru Situatii de Urgent a,
dar ~i de consultanta privind securitatea in munca.
5. Compania Municipala Parking Bucure~ti S.A. - are ca obiect de activitate construirea de
parcari noi, dar ~i intretinerea ~i modemizarea celor existente ~i va prelua gestiunea
serviciului public de administrare a parcajelor apartinand domeniului public ~i/sau domeniului
privat al Municipiului Bucure~ti.
6. Compania Municipala Strazi Poduri Pasaje Bucure~ti S.A. - se va ocupa de construirea,
modelnizarea, repararea ~i intretinerea marilor bulevarde ~i a arterelor din Municipiul
Bucure~ti, pasajelor rutiere ~i pietonale subterane ~i supraterane, inc1usiv a elementelor de
mobilier urban
7. Trustul de Cladiri Metropolitane S.A. - are ca obiect de activitate constructia de locuinte
pentru tineri, locuinte sociale, carnine de studenti, de batrani, extinderi de ~coli etc.
8. Compania Municipala Dezvoltare Durabila Bucure~ti S.A. - va realiza studii de
oportunitate, fezabilitate ~i proiecte tehnice pentru obiectivele de investitii ale Municipiului
Bucure~ti.

9. Compania Municipala Imobiliara Bucure~ti S.A. - va gestiona serviciile de intretinere,
reparatii curente ~i administrare a fondului imobiliar aflat in proprietatea Municipiului
Bucure~ti ~i/sau in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucure~ti (domeniul
privat al statului).
10. Compania Municipala Managementul Traficului Bucure~ti S.A. - va implementa sisteme
modeme pentru fluidizarea traficului in Municipiul Bucure~ti ~i va prelua gestiunea
activitatilor privind organizarea ~i optimizarea circulatiei rutiere ~i pietonale, instalarea,
intretinerea ~i functionarea sistemelor de semnalizare ~i dirijare a circulatiei urbane.
11. Compania Municipala Iluminat Public Bucure~ti S.A. - se va ocupa de modemizarea
intretinerea sistemului de iluminat public din Municipiul Bucure~ti.

~i

12. Compania Municipala Intretinerea Arborilor ~i Spatiului Verde Bucure~ti S.A. - se va
ocupa de administrarea, exploatarea, intretinerea ~i protejarea arborilor ~i spatiilor verzi din
Municipiul Bucure~ti.
13. Compania Municipala Tehnologia Informatiei Bucure~ti S.A. - va asigura servicii de
mentenanta colectiva ~i predictiva pentru echipamentele hardware, va dezvolta solutii ~l
aplicatii software, pentru Municipiul Bucure~ti ~i institutiile subordonate.
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14. Compania Municipala Paza ~i Securitate Bucure~ti S.A. - va asigura servicii de paza ~i
securitate pentru Municipiul Bucure~ti ~i institutiile subordonate, dar ~i pentru alte obiective
publice.
15. Compania Municipala Parcuri ~i Gradini Bucure~ti S.A. - se va ocupa de intretinerea
modemizarea parcurilor ~i gradinilor publice din Municipiul Bucure~ti.

~i

16. Compania Municipala Publicitate ~i Afi~aj Bucure~ti S.A. - se va ocupa de inchirierea
spatiilor publicitare de pe domeniul public ~i privat al Municipiului Bucure~ti.
17. Compania Municipala Agrement Bucure~ti S.A. - are ca obiectiv principal prestarea de
activitati recreative ~i distractive de agrement.
18. Compania Municipala Energetica Bucure~ti S.A. - va realiza investitii in sistemul de
termoficare al Municipiului Bucure~ti ~i va construi un nou CET, in zona de nord-est, pentru
echilibrarea sistemului de energie termica.
19. Compania Municipala Sport Pentru Toti Bucure~ti S.A. - are ca obiect de activitate
activitali ale bazelor sportive. Aceasta companie se va ocupa, printre altele, de activitali de
inchiriere sau leasing de bunuri recrealionale ~i echipament sportiv ~i va organiza activitali
sportive, fitness, recreative ~i distractive.
20. Compania Municipala Turistica Bucure~ti S.A. - se va ocupa de promovarea Municipiului
ca destinatie turistica;

Bucure~ti

21. Compania Municipala Managementul Transportului Bucure~ti S.A. - va desIa~ura
activitati de modemizare a transportului public din Municipiul Bucure~ti ~i din zonele
limitrofe capitalei.
22. Compania Municipala Cimitire Bucure~ti S.A. - va administra 15 cimitire
din Municipiul Bucure~ti, realizand activitati de intretinere, modemizare etc.

J
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J
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RATB

~i

2 crematorii

RADET

RATB este principala companie de transport public de persoane din Bucure~ti ~i judetul Ilfov.
Transportul public de suprafata in Bucure~ti este responsabilitatea RATB, ~i include un sistem
extensiv de autobuze, troleibuze, tramvaie ~i 0 linie de metrou u~or, transportand pasageri pe
cele 116 linii de autobuz (din care 17 preora~ene~ti), 15 linii de troleibuz ~i 24 linii de tramvai
(incluzand metroul u~or mentionat), avand un numar de 1.930 de vehicule ~i 0 lungime a
traseelor de 1.651 de km (cale dubla). Sistemul RA TB trece de la inceputul anilor 2000 printro faza de reinnoire, caracterizata momentan de convertirea liniilor de tramvai in linii de
metrou u~or ~i de achizitionarea de vehicule noi, mai ales pentru autobuze, dublate de 0
optimizare a traseelor ~i a resursei umane. La data de 31.12.2016, RA TB avea 10.174
angajali, comparativ cu 31.12.2017 cand avea 10.303.
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RADET are ca obiect de activitate transportul, producerea, distributia ~i fumizarea de energie
termica, pe baza de licente, conform legii. Complementar, desIa~oara ~i alte activitati pentru
sustinerea obiectului de activitate, in conformitate cu statutul propriu ~i cu legislatia in
vigoare (mentenanta echipamente, remediere avarii aparute in sistem, proiectare, IT etc.).
Sistemul de termoficare al Municipiului Bucure~ti se prezinta ca un ansamblu de instalatii
termoenergetice bine definit prin care se asigura incalzire ~i apa calda de consum. Sistemul de
incalzire centralizata asigura 72% din necesarul de energie termica al ora~ului Bucure~ti, prin
sistemul centralizat de termoficare 68% ~i prin centrale termice de cvartal 4%. Personalul
RADET numara la data de 31.12.20173.026 salaria1i, iar numarul mediu in anul2016 a fost
de 3.470 salariati. In anul 2017, RADET a fumizat agent termic pentru incalzirea ~i
prepararea apei calde de consum catre un numar de 8.200 blocuri, 300 imobile ~i 562.000
apartamente, catre 1,21 mil. de persoane, insumand un numar total de 19.801 bran~amente,
unui numar de 3.490 agenti economici (5.010 puncte de consum) din care 320 contracte au
fost incheiate cu institutii publice (525 puncte de consum) ~i 11 sere, iar restul cu agenti
comerciali.
Solvabilitate

~i

evenimente importante pentru evaluarea solvabilitatii Emitentului

Indicele de solvabilitate ca1culat in baza situatiilor financiare centralizate ale Municipiului
Bucure~ti la 31.12.2017, calculat ca raport intre capital uri proprii ~i total pasive (totalul
pasivelor fiind determinat ca suma Intre datoriile totale ~i capitalurile proprii), era de 89,90%.
Totalul capitalurilor proprii la 31.12.2017 a fost de 33.616.632.434 lei, iar totalul datoriilor de
3.775.798.808 lei.
Indicele de solvabilitate cal cuI at In baza situatiilor financiare centralizate ale Municipiului
Bucure~ti la 31.12.2016, ca1culat ca raport intre capitaluri proprii ~i total pasive (totalul
pasivelor fiind determinat ca suma intre datoriile totale ~i capitalurile proprii), era de 87,70%.
Totalul capitalurilor proprii la 31.12.2016 a fost de 28.671.675.155 lei, iar totalul datoriilor de
4.019.382.789 lei.
Emitentul declara ca nu au avut loc evenimente recente care sunt importante pentru evaluarea
solvabilitatii Emitentului.
Schimbari semnificative

Emitentul declara ca, dupa incheierea anului fiscal 2017, nu au avut loc schimbari
semnificative in informatiile cuprinse in capitolul "Date Financiare".
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In procedurile judiciare, Emitentului i se aplidi un regim juridic ca oridirei alte persoane
juridice, nebeneficiind de niciun fel de imunitate. Cu toate acestea, in calitate de institutie
publica, Emitentul beneficiaza de unele facilitati in cadrul procedurilor judiciare in ceea ce
prive~te executarea obligatiilor de plata stabilite prin titluri ex ecutorii, conform legislatiei
speciale (e.g. posibilitatea de executare numai asupra sumelor aprobate in buget cu aceasta
destinatie sau dupa caz, de la titlurile de cheltuieli la care se incadreaza obligatia de plata
respectiva, prevederea unui termen de 6 luni pentru plata unor creante stabilite prin titluri
executorii in cazul in care executarea nu incepe sau continua din lipsa de fonduri, scutirea
Emitentului de taxele judiciare de timbru pentru anumite cereri).
Emitentul a fost in ultimele 12 luni anterioare Prospectului sau este, la data Prospectului, parte
in peste 10.000 de litigii aflate pe rolul instantelor de judecata in diverse stadii procesuale sau
care au fost recent finalizate, avfuld diverse obiecte (precum cereri de restituire in natura sau
in echivalent a unor imobile, pretentii, uzucapiuni, actiuni in contencios administrativ
impotriva actelor administrative emise de autoritatile publice locale, contestatii in anulare,
plata de despagubiri pentru exproprieri pentru cauza de utilitate publica, obligatii de a face sau
actiuni izvorate din contracte civile ~i comerciale, actiuni in contencios administrativ in
materia achizitiilor publice, litigii de munca etc.). Majoritatea acestora 0 reprezinta litigii
privind plata unor sume de bani cu titlu de pret sau despagubiri in legatura cu executarea sau
neexecutarea unor contracte, lipsa de folosinta asupra unor proprietati imobiliare ~i anularea
unor contracte sau acte administrative, precum ~i cereri de revendicare imobiliara in natura.
Emitentul a fost parte in ultimele 12 luni anterioare datei acestui Prospect sau este inca la data
Prospectului parte intr-un numar de 21 proceduri judiciare sau arbitrale importante care au ca
obiect, exprimat prin capetele de cerere principale sau accesorii, plata unei sume de bani de
peste 5 milioane lei fiecare (raportat, in cazul cererilor formulate in alte valute, la cursul de
schimb publicat de BNR de la data Prospectului). Litigiile aflate sub acest prag nu sunt
prezentate in acest Prospect.
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Va prezentam mai jos 0 descriere sumara ~i selectiva a litigiilor importante in care este
implicat Emitentul atilt in calitate de parat, cat ~i in calitate de reclamant:
(1)

So!ii Constanda impotriva Municipiului Bucure~ti (10111212016)

Litigiul aflat pe rolul Curtii de Apel Bucure~ti are ca obiect actiunea in rezolutiunea
contractului de schimb cu sulta incheiat in anul 2008 mtre sotii Constanda ~i Municipiul
Bucure~ti privind schimbul de proprietati intre terenul aflat in proprietatea Municipiului
Bucure~ti (Satul Francez) ~i terenul sotilor Constanda (din zona Parcului Bordei).
In 2011, prima instanta a admis actiunea reclamantilor ~i a dispus rezolutiunea contractului de
schimb din culpa exclusiva a Municipiului Bucure~ti ~i repunerea partilor in situatia
anterioara, in sensul platii de catre Municipiul Bucure~ti a sumelor de: (i) 109.216.400 EUR,
reprezentand contravaloarea terenului din zona Parcului Bordei pe care sotii Constanda I-au
oferit spre schimb; (ii) 6.417.669 EUR, reprezentand sulta platita de sotii Constanda in
temeiul contractului de schimb; (iii) 29.757.210 EUR, reprezentand despagubiri conform
contractului de schimb (din care 17.757.210 EUR reprezentfuld despagubiri stabilite prin
160

decizia Curtii de Apel Bucure~ti nr. 1146/2007 din dosarul 48908/3/2005 ~i 12.-060.000 EUR
reprezentand despagubiri calculate de parti la momentul incheierii contractului de schimb); ~i
(iv) dobanzile legale platibile la sumele indicate mai sus, de la data de 15.03.2008 pana la
plata efectiva a acestor sume.
In apel, Curtea de Apel Bucure~ti a admis in parte cererea formulata de reclamanti impotriva
Municipiul Bucure~ti reprezentata prin Consiliul General ~i a dispus obligarea Municipiului
Bucure~ti la plata contravalorii terenului din zona Parcului Bordei ~i a sultei platite de sotii
Constanda ~i a dobanzilor legale aferente acestor sume, ~i a respins ca neintemeiat capatul de
cerere privind acordarea despagubirilor in suma de 29.757.210 EUR ~i a dobanzii legale
aferente acestei sume. Decizia pronuntata in apel a fost desfiintata in 2014 prin decizia Inaltei
Curti de Casatie ~i Justitie care a admis recursul declarat de Municipiul Bucure~ti ~i a trimis
cauza spre rejudecare la aceea~i instanta de apel. Totodata, Inalta Curte de Casatie ~i Justitie a
anulat ca insuficient timbrat recursul declarat de reclamanli cu privire la plata despagubirilor
in valoare de aproximativ 29,7 milioane de EUR ~i a dobanzii legale la acestea, precum ~i cu
privire la plata dobanzii legale la celelalte despagubiri solicitate de la data incheierii
contractului, decizia atacata ramanand sub acest aspect irevocabila. Cu toate acestea, nu
excludem posibilitatea ca sotii Constanda sa solicite plata despagubirilor de 17.757.210 EUR
~i a dobanzii legale aferente pe calea executarii silite a deciziei 1146/2007 pronunlata de
Curtea de Apel Bucure~ti (prin care s-a stabilit irevocabil obligatia Municipiului Bucure~ti de
a plati aceste despagubiri).

[
J

[

In temeiul deciziei pronuntate in apel, sotii Constanda au Iacut in 2014 0 cerere de executare
silita prin poprire, dar poprirea a fost suspendata ~i ulterior desfiintata ca urmare a desfiintarii
hotararii pronuntate in apelin temeiul careia s-a inceput executarea silita.
La data Prospectului litigiul din acest dosar este in curs de judecare, dosarul fiind pe rolul
Curtii de Apel Bucure~ti pentru rejudecarea apelului.
(2)

Municipiul Bucure~ti impotriva persoanelor fizice care au avut calitatea de
consilieri in cadrul Consiliului General in perioada 2005-2012 (23059/3/2014)

Litigiul are ca obiect recuperarea prejudiciului suferit de Municipiul Bucure~ti ca urmare a
actiunii ce formeaza obiectullitigiului dintre sotii Constanda ~i Municipiul Bucure~ti, descris
mai sus. Astfel, Municipiul Bucure~ti a solicitat obligarea persoanelor fizice care au avut
calitatea de consilieri in Consiliului Generalla plata urmatoarelor sume: (i) 17.757.210 EUR,
reprezentand suma la care Consiliul General a fost obligat prin decizia nr. 1146/2007
pronuntata de Curtea de Apel Bucure~ti in dosarul nr. 48908/3/2005, la care se adauga
do banda legala ~i accesoriile ce sunt acordate de instantele de judecata sau calculate de
executorul judecatoresc; (ii) 115.634.069 EUR, compusa din 109.216.400 EUR ~i 6.417.669
EUR, reprezentand sumele la care Municipiul Bucure~ti a fost obligat prin .sentinta civila nr.
1309/05.07.2011, pronuntata de Tribunalul Bucure~ti ~i a dobanzii legale la aceste sume.
Judecarea cauzei a fost suspendata pana la solutionarea definitiva a dosarului nr. 1011/2/2016,
pe rolul Tribunalului Bucure~ti. A fost declarat recurs impotriva incheierii de suspendare a
cauzei pronuntata de Tribunalul Bucure~ti. Recursul este in curs de judecare pe rolul Curtii de
Apel Bucure~ti.
161

L

l
l
l

.\
~

(3)

World Trade Center impotriva Munieipiului Bueure$ti (45619/3/2011)

Litigiul are ca obiect recuperarea de ditre Municipiul Bucure~ti a creantei de 57.460.906 lei,
reprezentand suma cu care Municipiul Bucure~ti a fost inscris la masa credaHi in cadrul
insolventei World Trade Center Bucure~ti.
Confonn tabelului preliminar de creante publicat in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr.
3357/22.02.2013, creanta Municipiului Bucure~ti nu este garantata.
In prezent, litigiul se afla in curs de judecare, pe rolul Tribunalului Bucure~ti.
(4)

Persoane

jiziee

(Staneu,

Ciilineseu)

impotriva

Munieipiului

Bueure$ti

(14538/312006**)

Litigiul are ca obiect restituirea in natura a unui teren in suprafata de 38.245 metri patrati aflat
in Bucure~ti , care a Iacut obiectul exproprierii de catre stat in perioada regimului comunist ~i
in subsidiar, daca restituirea in natura nu este posibila, obligarea Municipiului Bucure~ti la
plata de despagubiri evaluate, potrivit expertizei realizate in cauza, la suma de 13.768.200
EUR.
Initial Curtea de Apel Bucure~ti a constatat ca imobilul nu poate fi restituit in natura ~i a
obligat Municipiul Bucure~ti la plata sumei de 13.768.200 EUR, contravaloarea terenului care
face obiectul litigiului. Inalta Curte de Casatie ~i Justitie a admis recursul declarat de
Municipiul Bucure~ti ~i a casat in parte hotararea instantei de apel, trimitand cauza spre
rejudecare.

I
J

Curtea de Apel a admis cererea de despagubiri in parte ~i a obligat Municipiul Bucure~ti la
plata catre reclamante a sumei totale de 7.992.268 EUR in echivalent in lei la data platii,
respectiv despagubiri pentru terenul de 38.245 mp situat in Bucure~ti , fost str. Vergului nr.
22-29, str. Calar~i nr. 290.
Curtea de Apel a dispus lamurirea dispozitivului deciziei civile nr. 52A127.01.2017 in sensul
ca panitul obligat la despagubiri civile este Municipiul Bucure~ti prin Primarul General. Atat
reclamantii cat ~i Municipiul Bucure~ti au declarat recurs la Inalta Curte de Casatie ~i Justitie,
care a respins recursul fiediruia dintre ace~tia ca nefondat.
(5)

J
J
J
J

Persoaniijizieii (George Beeali) impotriva Munieipiului Bueure$ti (6249213/2010**)

Litigiul are ca obiect contestarea despagubirilor datorate reclamantului in unna exproprierii
pentru cauza de utilitate publica a unui teren ill suprafata de 1.733 metri patrati (mp).
Valoarea despagubirilor solicitate de reclamant este de 14.869.486 lei (2.000 EURlmp).
Instanta de fond a stabilit cuantumul despagubirilor la 4.598.140 lei (595 EURlmp). Instanta
de apel a admis apelul Municipiului Bucure~ti ~i a stabilit valoarea despagubirilor la
3.409.000 lei (446 EURlmp) ~i cheltuieli de judecata in sarcina lui Becali George.
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Inalta Curte de Casatie ~i Justitie a admis recursul formulat de George Becali ~i a trimis apelul
spre rejudecare la Curtea de Apel Bucure~ti. Curtea de Apel Bucure~ti a admis apelul ~i a
schimbat in parte sentinta civila nr. 1737/28.09.2012 , in sensul ca a stabilit cuantumul
despagubirilor la suma de 4.205.798,64 lei ~i a obligat intimatul reclamant sa plateasca
apelantei parate cheltuieli de judecata in suma de 3.000 lei, reprezentand onorariu de
expertiza.
Primaria Municipiului Bucure~ti a declarat recurs la Inalta Curte de Casatie ~i Justitie, iar
recursul a fost admis, decizia recurata fiind casata iar cauza trimisa spre rej udecare catre
Curtea de Apel Bucure~ti.
La data Prospectului, litigiul se afia in curs de judecare pe rolul Curtii de Apel Bucure~ti.
(6)

Mimir Development S.R.L. impotriva Municipiului Bucure~ti (1030713/2013*)

r
[[

Litigiul are ca obiect 0 actiune in constatarea faptului ca reclamanta a fost expropriata pentru
cauza de utilitate publica de un teren in suprafata de 109.572 metri patrati, solicitand instantei
obligarea Municipiului Bucure~ti la plata sumelor de: (i) 7.450.896 EUR reprezentand pretul
achitat pentru teren; (ii) 3.848.083 EUR reprezentand accesoriile pretului vanzarii calculate
pana la data de 01.03.2013; ~i (iii) plata de daune in cuantum de 2.114.706 EUR reprezentand
lipsa de folosinta a terenului in perioada 23.11.2007-01.03.2013, respectiv stabilirea in sarcina
Municipiului Bucure~ti a unei chirii viitoare in cuantum de 109.572 EUR/luna.
Instanla a admis in parte exceplia prescripliei dreptului Ia acliune, constatand ca fiind
prescrise aCliunile referitoare la accesoriile pretului vanzarii, plata impozitului ~i daunele,
respectiv lipsa de folosinta pentru perioada anterioara datei de 12.03.2010.
Mimir Development S.R.L. a dec1arat apella decizia Tribunalului Bucure~ti , iar Curtea de
Apel Bucure~ti a admis apelul ~i a dispus rejudecarea cauzei la prima instant a sau la instanta
competenta.
La data Prospectului litigiul este in curs de rejudecare pe fond pe rolul Tribunalului
Municipiului Bucure~ti
(7)

Persoane fizice (Jeane Valentine Louise Ghika, Cristopher John Ghika
Comiine$ti) impotriva Statului Roman prin Ministerul FinanJelor Publice,
Ministerului Culturii $i Patrimoniului NaJional, Municipiului Bucure$ti, prin
Primar General, Consiliului General al Municipiului Bucure$ti, Comunei
Mogo$oaia prin Primar, Centrului de Culturii Palatele Brancovene$ti (para{i) ~i 0
persoanii jizicii in calitate de intervenient in in teres propriu - Dosar nr.
12906/3/2010, Tribunalul Bucure~ti

Litigiul are ca obiect actiunea in revendicarea Palatului Mogo~oaia ~i a terenurilor aferente
(30 hectare de parc, 8 hectare teren cultivat cu pomi, 3 hectare teren cultivat cu plante de
proteclie, 8.700 mp teren aferent constructiilor).
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Rec1amantii solicita restituirea in natura a imobilelor ~i, daca restituirea in natura nu este
posibila, plata valorii de piata a imobilelor. In ce prive~te capatul de cerere subsidiar,
rec1amantii au evaluat provizoriu despagubirile solicitate la suma de 10 milioane de EUR,
urmand ca valoarea finala sa se stabileasca prin expertiza evaluatorie in cadrul procesului.
La data Prospectului, litigiul este in etapa judecatii in prima instanta pe rolul Tribunalului

I

Bucure~ti.

(8)

Dosarul privind insolvenla Romstrade SRL (92/122/2012)

In cadrul procedurii de insolventa deschise impotriva Romstrade S.R.L, Municipiul Bucure~ti
s-a inscris la masa credala cu urmatoarele sume: (i) suma de 23.713.498,00 lei, in temeiul
contractului nr. 344/02.12.2010 de proiectare ~i executie lucrari "Pasaj suprateran Mihai
Bravu - Splaiul Unirii", (ii) suma de 11.069.826,70 lei, in temeiul contractului nr.
509/01.08.2011 de proiectare ~i executie lucrari "Pasaj rutier Piata Charles de Gaulle" ~i (iii)
suma de 268.000,00 EUR, in temeiul contractului nr. 752/26.09.2011 de concesiune de lucrari
publice in vederea realizarii Parcajului Subteran "Piata Charles de Gaulle".

Creanta Municipiului Bucure~ti intemeiata pe Contractul nr. 344/02.12.2010 de proiectare ~i
executie lucrari "Pasaj suprateran Mihai Bravu - Splaiul Unirii" se compune din: (i)
16.932.957 lei, reprezentand diferenta dintre contravaloarea totala a materialelor evidentiate
in situatia de lucrari nr. 1 ~i in factura FDEC 217110 din 27 decembrie 2010, achitate integral
prin ordinele de plata nr. 15297/23.12.2011 ~i 15298/16.01.2012 ~i lasate in custodia
Romstrade S.R.L. ~i contravaloarea materialelor incorporate efectiv in lucrarile care fac
obiectul contractului ~i (ii) 6.780.541 lei, reprezentand contravaloarea garantiei de bunaexecutie pe care Romstrade S.R.L. a constituit-o ~i in legatura cu care avea obligatia de a 0
mentine in vigoare, conform prevederilor exprese ale contractului, pana la momentul expirarii
termene10r de garantie agreate contractual.
La data acestui Prospect, in tabe1ul preliminar al creantelor, Municipiul Bucure~ti este inscris
cu 0 creanta total a in cuantum de 35.998.409,9 lei. Dosarul se afia pe rolul Tribunalului Ilfov.
(9)
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Dosarul privihd insolvenla APATEL PROPERTIES S.R.L (2863/3/2014)

Apatel Properties S.R.L. a intrat in insolventa la data de 04.02.2014, in urma propriei sale
cereri, formandu-se dosarul nr. 2863/3/2014 pe rolul Tribunalului Bucure~ti, Sectia a VII-a
Civila. Municipiul Bucure~ti a solicitat inscrierea la masa credala a Apatel Properties S.R.L.
cu urmatoarele sume:
a) 5.941.144,23 lei, creanta certa, lichida ~i exigibila compusa din suma reprezentand creanta
nascuta din contractul de inchiriere nr. 8112/2009 ~i recunoscuta de debitoare, cuantumul
creantei fiind echivalent cu cel al TV A de restituit de catre debitoare pentru perioada
decembrie 2009 - august 2011, la care se adauga dobanda legala calculata pana la data de
04.02.2014 (data deschiderii procedurii insolventei). S-a solicitat astfel, in principal,
inscrierea Municipiului Bucure~ti la masa credala cu suma de 5.941.144,23 lei - creanta
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bugetara, certa, lichida ~i exigibila. In subsidiar, suma in cuantum de 2.726.250,58 lei urma
a fi inscrisa in tabelul creantelor debitoarei Apatel Properties S.R.L. la categoria creantelor
bugetare, sub conditie, in temeiul art. 64 alin. 4 din Legea nr. 85/2006, avand in vedere
Nota de compensare de drept ce a operat la data de 03.02.2014.
b) 55.255.366,69 lei, reprezentand prejudiciul suferit de catre Municipiul Bucure~ti ca urmare
a refuzului debitoarei de incheiere a contractului de vanzare-cumparare cu privire la
imobilul situat in Bucure~ti, Splaiul Independentei nr. 291-293, sector 6, in urma
manifestarii de catre debitoare la data de 19.09.2013 a optiunii de cumparare in temeiul art.
18.5 din Contractul de inchiriere nr. 8112111.12.2009. Acest prejudiciu urmeaza a fi
actualizat pe parcursul derularii procedurii insolventei. La acesta se adauga dobanda legala
ca1culata pana la data de 04.02.2014, data deschiderii procedurii insolventei. Suma urma a
fi inscrisa la masa credala a debitoarei in principal in categoria creanlelor bugetare creanta bugetara, certa, lichida ~i exigibila, iar in subsidiar creanta bugetara sub conditie, in
temeiul art. 64 alin. 4 din Legea nr. 85/2006.
c) 4.685.619,98 lei, reprezentand prejudiciul suferit de catre Municipiul Bucure~ti, constand
in lipsa de folosinta a imobilului situat in Bucure~ti, Splaiul Independentei nr. 291-293,
sector 6, ca urmare a refuzului debitoarei de incheiere a contractului de vanzare-cumparare,
in urma manifestarii de catre debitoare la data de 19.09.2013 a optiunii de cumparare in
temeiul art. 18.5 din Contractul de inchiriere nr. 8112/11.12.2009. Acest prejudiciu
urmeaza a fi actualizat pe parcursul derularii procedurii insolventei. La acesta se adauga
dobanda legala ca1culata pana la data de 04.02.2014, data deschiderii procedurii.
Suma urma a fi inscrisa la masa credala a debitoarei in principal in categoria creantelor
bugetare - creanta bugetara, certa, lichida ~i exigibila, iar in subsidiar creanta bugetara sub
conditie, in temeiul art. 64 alin. 4 din Legea nr. 85/2006. La data de 09.04.2014 a fost publicat
in BPI nr. 7035 Tabelul preliminar al obligatii1or debitoarei Apatel Properties S.R.L.
Potrivit acestui Tabel, administratorul judiciar a procedat in privinta creantelor pretinse de
catre Municipiul Bucure~ti dupa cum urmeaza:
~ de~i

s-a solicitat inscrierea creantei in cuantum de 65.882.131 lei in categoria creantelor
bugetare, administratorul judiciar a apreciat ca sumele nu au natura juridica a unei creante
bugetare, ci a unei creante chirografare;

~

creanta in cuantum de 5.941.144,23 lei a fost respinsa, administratorul j udiciar apreciind ca
nu s-a Iacut dovada creantei pretinse;

~

sumele in cuantum de 55.255.366,69 lei ~i 4.685.619,98 lei au fost admise in categoria
creantelor chirografare, sub conditia suspensiva a pronuntarii unei hotarari judecatore~ti
impotriva debitoarei care sa stabileasca: 1. inca1carea de catre deb ito are a obligatiilor
contractuale, existenta unui prejudiciu care sa fie cuantificat prin hotararea judecatoreasca;
2. obligarea Apatel Properties S.R.L. la repararea prejudiciului eventual produs.

Impotriva modului de inscriere a creantei municipalitatii in Tabelul preliminar al creantelor
Apatel Properties S.R.L., Municipiul Bucure~ti a formulat conte stati e, aceasta formand
obiectul dosarului nr. 2863/3/2014/a6 cu termen de judecata la data de 29.05.2018. In dosar a
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fost dispusa efectuarea unei expertize contabile, in curs de intocmire. Apatel Properties S~ R.L.
~i Bancpost S.A. au contestat la randullor modul in care Municipiul Bucure~ti a fost inscris in
tabelul preliminar al creantelor, formandu-se dosarele nr. 2863/3/2014/a7 ~i nr.
2863/3/2014/a8. Ambele dosare au fost conexate la dosarul nr. 2863/3/20 14/a6, care se afla pe
rolul Tribunalului Bucure~ti.
(10)

Dosarul impotriva Consiliului Jude!ean Ilfov (36391/3/2014)

Litigiul are ca obiect pretentii in cuantum de 33.345.323 lei reprezentand diferen!a de tarif
transport pentru noiembrie 2008 - iunie 2010. Tribunalul Bucure~ti a dispus, in temeiul art.
413 alin. 1 pct. 1 CPC, masura suspendarii judecalii cauzei pana la solulionarea definitiva a
cauzei privind revizuirea exercitata in baza art. 21 din Legea nr. 554/2004 inaintata Cuqii de
Apel Bucure~ti - Seclia a VlII-a potrivit Deciziei civile nr. 2644/26.09.2017 a lnalta Curte de
Casatie ~i Justilie, sens in care a inaintat dosarul catre Curtea de Apel Bucure~ti.
(11)

Dosarul arbitral impotriva Bucharest Financial Piazza SRL (ICC 22452/GR)

La data de 01.09.1993, intre Municipiul Bucure~ti ~i Bouygues Romania S.R.L. s-a incheiat
contractul de asociere in vederea construirii ~i exploatarii unui imobil de standing ridicat
destinat activitatilor comerciale ~i financiare pe terenul proprietatea Municipiului Bucure~ti,
situat in Bucure~ti. Pe parcursul derularii contractului de asociere in participatiune, in temeiul
conventiei de substituire autentificata sub nr. 285011 0.02.1994 de catre Notariatul de Stat al
Sectorului 1 Bucure~ti, Bucharest Financial PIazza SRL ("BFP") s-a substituit in toate
drepturile ~i obligaliile asumate de Bouygues Romania S.R.L.

J
J
J
J
J

Contractul de asociere in participatiune prevedea condiliile inclplente in baza carora
Municipiul Bucure~ti ~i BFP se asociau in vederea edificarii unui imobil cu destinalia de
birouri, precum ~i conditiile de exploatare ale acestui imobil. Pe parcursul derularii
contractului, la momentul edificarii constructiei, partile urmau sa stabileasca in concret
parametrii financiari in baza carora urmau sa determine procentul din profitul net al asocierii
ce trebuia sa fie repartizat Municipiului Bucure~ti in baza Contractului de asociere.
Prevederile contractuale agreate initial de catre Municipiul Bucure~ti ~i BFP in privinta
modului de stabilire a procentului cuvenit municipalitatii din rezultatul net anual realizat de
asocierea in participatiune au generat in perioada de executare a contractului de asociere 0
serie de divergente vizand componentele formulei de calcul ~i, astfel, cuantumul procentului
datorat Municipiului Bucure~ti.
Aceste divergenle ale Municipiului Bucure~ti ~i BFP s-au materializat intr-o serie de litigii
deferite spre solulionare instanlelor de judecata. Prin intermediul acestor litigii, Municipiul
Bucure~ti ~i BFP au urmarit sa reglementeze aspectele contractuale (ce au generat interpretari
diferite din partea paqilor) privind procentul cuvenit Municipiului Bucure~ti din rezultatul net
anual al asocierii in participatiune. Pentru lamurirea acestor divergenle ivite in executarea
contractului de asociere, pe rolul instantelor de judecata au fost inregistrate mai multe dosare.
in cele din urma, in dosarul 44214/3/2016, inregistrat pe rolul Tribunalului Bucure~ti, s-a
stabilit fiind cu putere de lucru judecat ca procentul cuvenit Municipiului Bucure~ti din
asocierea cu BFP este de 7,64% din venitul net al asocierii. Totu~i, Tribunalul Bucure~ti a
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respins actiunea Municipiului Bucure~ti, stabilind necompetenta generala a instantelor
din Romania de a judeca acest litigiu, intrucat, conform contractului de asociere,
orice neintelegere intre patti se realizeaza exclusiv pe cale arbitraUi. Municipiul Bucure~ti a
declarat recurs impotriva hotararii Tribunalului Bucure~ti , insa acesta a fost respins de Curtea
de Apel Bucure~ti , Iacand astfel ca hotararea Tribunalului Bucure~ti sa ramana definitiva.

judecatore~ti

1

Astfel, in prezent, pretentiile Municipiului Bucure~ti impotriva BFP fac obiectul dosarului
arbitral nr. 22452/GR aflat in curs pe rolul International Chamber of Commerce Paris.
Municipiul Bucure~ti a solicitat ca tribunalul arbitral ICC Paris sa pronunte 0 hotarare prin
care sa oblige paratulla plata catre Municipiul Bucure~ti a urmatoarelor sume:

[1
a) 15.458.507 lei reprezentand debit principal, respectiv diferenta cota parte din profitul
asocierii cuvenita Municipiului Bucure~ti pentru perioada 2001-2013, derivand din
Contractul de asociere in participatiune din data de 01.09.1993;
b) accesorii, constand (i) in principal in 40.546.064 lei, reprezentand majorari de intarziere
aferente debitului principal, calculate la nivelul accesoriilor fiscale, pana la data de
05.09.2016, acestea urmand sa fie calculate pana la data platii efective ~i 1.296.558 lei,
reprezentand penalitati de intarziere aferente debitului principal, calculate la nivelul
accesoriilor fiscale pe perioada 2001-2005, acestea urmand sa fie calculate, dupa caz, pana
la data platii efective, iar (ii) in subsidiar, in 15.186.787 lei, reprezentand dobanzi legale
aferente debitului principal, calculate pana la data de 05.09.2016, acestea urmand sa fie
calculate pana la data platii efective.
(12)

Asocierea JV Bogl, Astaldi SPA, Euroconstruct, Tehnologica
impotriva Municipiului Bueurefiti (47305/3/2015)

~i

Proiect Bucurefiti

Reclamantii au solicitat Municipiului Bucure~ti incheierea actului aditional la contractuI de
executie lucrari nr. 3920/2007 avand ca obiect plata sumei de 18.984.921 lei reprezentand
valoarea costurilor suplimentare suportate de executant, ca urmare a "reducerii ritmului de
executie urmata de suspendarea lucrarilor din culpa beneficiarului.
Tribunalul Bucure~ti a anulat cererea de chemare in judecata admitand exceptia lipsei dovezii
de reprezentant. Asocierea a declarat recurs impotriva Hotararii Tribunalului Bucure~ti cu nr.
4876/2016.

La data Prospectului, recursul se afla pe rolul Curtii de Apel
(13)

Bucure~ti.

Asoeierea Astaldi SPA, Euroeonstruet Trading 98 SRL
impotriva Munieipiului Bueurefiti (20812/3/2015)

~i

Rev Global Group SRL

Rec1amantii Astaldi SPA, Euroconstruct Trading 98 SRL ~i Rcv Global Group SRL au
solicitat obligarea Municipiului Bucure~ti la plata unor pretentii de peste 45 .000.000 lei
rezultate din executia contractului nr. 183/08.05.2014. La aceasta suma se adauga dobanda
legala de la data ramanerii hotararii judecatore~ti ca definitiva ~i pana la plata efectiva a
sumei. Dosarul se afla pe rolul Tribunalului Bucure~ti, instanta hotarand ~i conexarea
dosarelor nr. 36945/3/2016, respectiv nr. 17088/3/2016la dosarul nr. 20812/3/2015 .
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(14)

Asoeierea Astaldi SPA, Euroeonstruet Trading 98 SRL
impotriva Munieipiului Bueure~ti (48519/3/2017)

~i

Rev Global Group

S~

Reclamantii Astaldi SPA, Euroconstruct Trading 98 SRL ~i Rcv Global Group SRL au
solicitat obligarea Municipiului Bucure~ti la plata unor pretentii de 14.875.848,51 lei rezultate
tot din executia contractului nr. 183/08.05.2014. La aceasta suma se adauga dobanda legal a de
la data ramanerii hotararii judecatore~ti ca definitiva ~i pana la plata efectiva a sumei. Dosarul
se afla pe rolul Tribunalului Bucure~ti, acest dosar nefiind conexat dosarului 20812/3/2015
prezentat mai sus.
(15)

Euroeonstruct Trading 98 SRL impotriva Munieipiului Bueure1ti (5286/3/2017)

Reclamantul Euroconstruct Trading 98 SRL a solicitat obligarea Municipiului Bucure~ti la
plata sumei de 7.977.955,36 lei reprezentand contravaloarea lucrarilor suplimentare aferente
proiectului Strapungere Buze~ti-Berzei-Uranus ca urmare a executarii contractului nr.
3675/2007, suma indexata cu rata indicelui de inflatie, precum ~i dobanda legala, calculate de
la data introducerii actiunii. Dosarul se afla pe rolul Tribunalului Bucure~ti.
(16)

Dosarul privind jalimentul Oriental Shopping Center SRL, prin administrator
judieiar Casa de Insolven!i'i Transilvania Filiala Bueure~ti SPRL ("CITR Filiala
Bucure~ti SPRL'~ (62519/3/2011)

Obiectul dosarului aflat pe rolul Tribunalului Bucure~ti este procedura falimentului societatii
Oriental Shopping Center SRL ("Debitorul"), conform Legii 85/2006 privind procedura
insolventei. Creanta cu care Municipiul Bucure~ti este Imoegistrata In Tabelul definitiv
consolidat al creantelor Debitorului, publicat In Buletinul Procedurilor Insolventei nr.
14522/01.08.2016, se compune din:
-

J

J

J
J
J
J
J

sum~ de 16.328.957,33 lei reprezentand creanta bugetara in procent de 30,91 % din masa
credala reprezentand contravaloarea taxei de concesiune, indexarii ~i penalitatilor de
Intarziere ca urmare a nerespectarii de catre Debitor a clauzelor contractului de concesiune
nr. 3501incheiat intre parti la data de 26.03.2007, suma aferenta perioadei 2008 - 2011.

- suma de 1.249.751,2 lei reprezentand creanta bugetara inscrisa sub conditie suspensiva, in
procent de 2,37% din mas a credala, a carei exigibilitate ~i cuantum depinde de solutionarea
actiunii in raspundere contractuala.
(17)

Asoeierea Bauunternehmung Granit Gedellsehaft MBH, Union SA
Engineering SRL impotriva Munieipiului Bucure~ti (13054/3/2015)

~i

Proeema

Reclamantii Bauuntemehmung Granit Gedellschaft MBH, Union SA ~i Procema Engineering
SRL au solicitat obligarea Municipiului Bucure~ti la plata sumei de la plata catre reclamant a
sumei de 7.734.451,56 lei (exclusiv TVA), reprezenta.nd contravaloarea lucrarilor
suplimentare efectuate la parcajul stadionului national din Bucure~ti, in principal in baza
raspunderii civile contractuale ~i in subsidiar in baza principiului imbogatirii lara just temei.
Instanta de judecata a fondului s-a pronuntat nefavorabil fata de Municipiul Bucure~ti ~i a
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obligat institutia la plata lucdirilor suplimentare in valoare de 7.734.451,56 RON. In luna
martie 2018, Municipiul Bucure~ti a formulat recurs. Dosarul se afla pe rolul Tribunalului
Bucure~ti, urmand ca recursul sa fie judecat la Curtea de Apel Bucure~ti.
(18)

Asociafia Salvafi Bucurefitiul impotriva Municipiului Bucurefiti (52796/3/2011)

Asociatia Salvati Bucure~tiul a solicitat anularea Autorizatiei de construire/desfiintare nr.
546/2010 emisa de catre Municipiul Bucure~ti ~i obligarea acestuia la reconstruirea imobilelor
demolate de pe str. Berzei. Dosarul se afla pe rolul Tribunalului Bucure~ti, in curs de
rejudecare dupa casare.
(19)

Spitalul Clinic de Urgenfa pentru Cop;; "Marie Sklodowska Curie" impotriva
Kronos Business Group SRL, Bulai Ana, Lidl Romania Societate in Comanditii,
Municipiul Bucure~ti fii Primarul General al Municipiului Bucurefiti
(33389/3/2011)

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Marie Sklodowska Curie" a solicitat anularea
Dispozitiei nr. 12372/21.12.2009 emisa de catre Primarul Municipiului Bucure~ti, prin care sa dispus restituirea in natura, in proprietatea Kronos Business Group SRL, a terenului in
suprafata de 4.480,51 mp situat in Bucure~ti, la intersectia Bulevardului Constantin
Bnlncoveanu cu Drumul Gazarului, Sector 4. Instanta de fond a admis in parte cererea astfel
cum a fost precizata ~i a constatat nulitatea absoluta partiala a Dispozitiei nr.
12372/21.12.2009 emisa de Primarul Municipiului Bucure~ti in ceea ce prive~te suprafata de
2759,62 mp ~i a dispus anularea partiala a contractului de vanzare-cumparare nr.
411115.03.2010 incheiat intre SC Kronos Business Group SRL ~i Bulai Ana in ceea ce
prive~te suprafata de teren de 2759,62 mp situata in Drumul Gazarului, nr. 71, sector 4. De
asemenea, instanta a dispus repunerea partilor in situatia anterioara in sensul restituirii de
catre parata Bulai Ana catre Municipiul Bucure~ti a suprafetei de 2759,62 mp. In rest cererea
a fost respinsa ca neintemeiata de instanta de fond. Dosarul se afla in faza apelului, pe rolul
Curtii de Apel Bucure~ti.
(20)

Societatea Profesionalii de Avocafi cu Raspundere Limitatii Rafiu fii Ratiu impotriva
Municipiului Bucurefiti (25706/3/2015)

Reclamanta a solicitat obligarea Municipiului Bucure~ti la plata sumei totale de 6.312.003,03
RON, reprezentand 5.919.066,35 RON onorariu de succes aferent dosarului nr. 17452/0Z,
solutionat de International Chamber of Commerce Paris, respectiv 392.936,68 RON dobanda
legala penalizatoare. In data de 13.12.2017, Tribunalul Bucure~ti a admis in parte pretentiile
formulate ~i a obligat Municipiul Bucure~ti la plata sumei de 620.895,12 EUR, respectiv
. 68.225 RON cu titlu de cheltuieli de judecata. Sentinta pronuntata de Tribunalul Bucure~ti a
fost atacata cu recurs de Societatea Profesionala de Avocati cu Raspundere Limitata Ratiu ~i
Ratiu. Recursul nu a fost comunicat Municipiului Bucure~ti pana la data Prospectului.
(21)

Badea Letifia Marilena impotriva Municipiului Bucurefiti (7488/3/2015)

Dosarul are ca obiect obligarea Municipiului Bucure~ti la plata despagubirilor aferente lipsei
de folosinta a terenului proprietatea reclamantei situat in Bucure~ti sector 4, str. Dambului nr.
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74, in perioada ianuarie 2006 - februarie 2012. Prin Sentinta civiHi nr. 1468 din data de
20.10.2017, Tribunalul Bucure~ti (i) a admis in parte actiunea reclamantei, obligand in solidar
paratii Municipiul Bucure~ti prin Primar General si Consiliul General al Municipiului
Bucure~ti sa plateasca rec1amantei suma de 2.500.000 lei, cu titlu de daune interese, ~i (ii) .a
anulat in rest pretentiile reclamantei, ca netimbrate. Municipiul Bucure~ti a formulat apel
impotriva sentintei respective, dar inca nu a fost stabilit primul termen de judecata pentru
apel. Precizam ca instanta de fond a apreciat valoarea prejudiciului suferit de reclamanta la
suma de 7.896.786 lei (conform unuia dintre calculele din raportul de expertiza judiciara
evaluatorie efectuata in cauza), acordand rec1amantei suma de 2.500.000 lei - pretentii
corespunzatoare taxei de timbru achitate. In consecinta, nu excludem posibilitatea ca
reclamanta sa mai formuleze 0 actiune pentru diferenta de prejudiciu pana la suma de
7.896.786 lei. La data Prospectului, litigiul este in etapa judecatii in prima instanta pe rolul
Tribunalului Bucure~ti.
La data Prospectului, litigiul este in etapa judecatii in prima instanta pe rolul Tribunalului
Bucure~ti.
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In afara de aceste litigii, exista ~i alte litigii care au ca obiect pretentii patrimoniale sau
obligatii de a da, de a face sau de a nu face, cu privire la care nu au fost stabilite la nivel
procesual sume de bani care sa corespunda obiectului acestor cereri (nu au fost cuantificate
nici de catre reclamant ~i nici printr-o eventuala expertiza judiciara), 0 parte dintre acestea
putand, teoretic, sa depa~easca suma de 5 milioane de lei, precum ~i litigii care in prezent nu
au un obiect patrimonial, evaluabil in bani, dar care ar putea genera in viitor alte litigii
patrimoniale sau implicatii financiare pentru Emitent, cum ar fi de exemplu cazul litigiului
privind Cathedral Plaza (avand ca obiect acte administrative ' ale Municipiului Bucure~ti,
autorizatii de construire, autorizatii de intrare in legalitate, contestari ale executarii silite in
vederea demolarii, care nu sunt evaluabile in bani, dar care ar putea avea implicatii financiare
pentru Emitent, precum costuri ~i despagubiri pentru demolarea cladirii).
In plus, exista ~i litigii administrative cu alte autoritati sau cu alte parti care ar putea avea ca
efect, direct sau indirect, obligarea Emitentului la plata unor costuri ~i cheltuieli (precum
costuri legate de functionarea serviciilor publice). Un exemplu in acest sens este litigiul dintre
Consiliul Concurentei ~i Romprest Service S.A., RER Ecologic Service Bucure~ti - Rebu
S.A., Rosal Grup S.A., Supercom S.A., Urban S.A., Primarii sectoarelor 1, 2, 3, 4 ~i 6,
Primarul General al Municipiului Bucure~ti, Consiliile locale ale sectoarelor 1, 2, 3, 4 ~i 6 ~i
Consiliul General al Municipiului Bucure~ti (nr. dosar 6228/2/2010*), av§.nd ca obiect
actiunea in anularea contractelor - cadru de delegare a gestiunii serviciului public de
salubrizare incheiate pentru sectoarele 1, 2, 3, 4 ~i 6 ale Municipiului Bucure~ti. La data
acestui Prospect, acest litigiu este in curs de judecata pe rolul Inaltei Curti de Casatie ~i
Justitie, in etapa recursului ca urmare a hotararii Curtii de Apel Bucure~ti nr. 2774 din data de
28.1 0.2015, ca instanta de fond prin care s-a dispus (i) incetarea contractelor-cadru de
delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare pentru sectoarele 2, 3, 4 ~i 6 ~i (ii) ca
Primarii sectoarelor 2, 3, 4 ~i 6 ~i consiliile locale ale sectoarelor 2, 3, 4 ~i 6 in solidar sa
asigure manifestarea liberei concurenle in delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare
in baza unor proceduri de achizitii publice prin care sa se asigure transparenla ~i egalitatea de
tratament.
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De asemenea, Emitentul ~i Consiliul General sunt parte, in calitate de panlti, intr-un litigiu
nepatrimonial declan~at de dHre Partidul Uniunea Salvati Romania ~i de doua persoane fizice
care au solicitat instantei anularea hotararilor Consiliului General din 29 martie 2017 ~i din
11.04.2017 prin care s-a decis infiintarea a 22 societati pe actiuni al caror obiect de activitate
vizeaza prestarea diferitelor servicii de interes public in care Emitentul sa fie actionar
majoritar. Reclamantii au sustinut ilegalitatea infiintarii acelor societati. In octombrie 2017,
Tribunalul Bucure~ti a respins cererea Partidului Uniunea Salvati Romania ~i a celor doua
persoane fizice, care au declarat recurs in noiembrie 2017. In prezent, litigiul se afla pe rolul
Curtii de Apel Bucure~ti, nefiind acordat niciun termen pana la data Prospectului.
Toto data, societatea Coral Impex SRL a solicitat anularea hotararii Consiliului General nr.
23/30.01.2017 prin care s-a emis acordul de principiu pentru infiintarea unei societati
comerciale cu scopul prestarii activiHitii de salubrizare-dezinsectie, deratizare ~i efectuarea de
tratamente fitosanitare, sustinand nelegalitatea acesteia. Aceasta actiune a fost de asemenea
respinsa ca neintemeiata in prima instanta de Tribunalul Bucure~ti ~i care se afla pe rolul
Curtii de Apel Bucure~ti care va judeca recursulimpotriva hotararii instantei de fond.
In plus, Sindicatul Liber Semnale Rutiere Administratia Strazilor, a carui activitate urmeaza a
fi preluata de unele dintre societatile nou infiintate, a formulat cereri de anulare a actelor
administrative privind aprobarea infiintarii societatii pe actiuni Compania Municipala Strazi,
Poduri ~i Pasaje Bucure~ti S.A. (hotararea Consiliului General nr. 96/29.03.2017) ~i societatii
pe actiuni Compania Municipala Parking Bucure~ti S.A. (hotararea Consiliului General nr.
97/29.03.2017), care se ana in curs de judecata in prima instanta la Tribunalul Bucure~ti.
La data acestui Prospect, Emitentul nu dispune de 0 situatie centralizata ~i completa a tuturor
litigiilor, pretentiilor ~i raspunderilor actuale, iminente sau potentiale, contractuale sau
necontractuale, ce ar putea genera obligatii de plata in sarcina Emitentului sau 0 evidenta
centralizata ~i exhaustiva a tuturor drepturilor ~i creantelor, actuale sau potentiale, ale
Emitentului care sunt sau ar putea fi valorificate prin proceduri judiciare, legale sau de
arbitraj. Cu toate acestea Municipiul Bucure~ti are in vedere initierea unei proceduri judiciare
impotriva societatii 3D Romania S.A. pentru recuperarea sumei de 28.887.674 lei platita ca
urmare a prestarii serviciilor de combatere a lanlarilor ~i de deratizare.
Popriri

Avand in vederea anvergura activitatilor curente ~i a proiectelor desIa~urate de Emitent, in
practica exista un volum semnificativ de popriri care au fost instituite asupra conturilor
bancare ~i de trezorerie ale Emitentului.
Pentru referinta, sumele platite din conturile Emitentului cu titlul de despagubiri civile care au
Iacut obiectul unei popriri sau au fost platite in mod voluntar au fost urmatoarele:
a) pana la 31 decembrie 2016: 15.988.390,47 lei;
b) pana la 31 decembrie 2017: 53.802.871,04 lei;
c) pana la 11 aprilie 2018: 27.207.273,84 lei.
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SUMARUL FINANTA.RILOR EXISTENTE

)

Acesta este un sumar af finantiirilor fa care Emitentuf este parte fa data acestui Prospect, in
calitate de (i) imprumutat, sub-imprumutat sau garant in baza un or contracte de imprumut
contractate cu institufii financiare internafionale sau institufii de credit comerciafe $i (ii)
emitent in cadrul emisiunilor de obligatiuni din 2015.

1.

Finantari rambursabile contractate direct de catre Municipiul

Bucure~ti

1.1. Imprumuturi contractate de la institutii financiare intemationale
Contractul de imprumut incheiat la data de 08.02.2006 cu Banca Europeanii pentru
Reconstruclie $i Dezvoltare ("BERD'')

Municipiul Bucure~ti a contractat un imprumut in valoare de 10.000.000 EUR de la BERD in
scopul implemenHirii proiectului privind "Reabilitarea Statiei de Epurare a Apelor Uzate
Bucure~ti - faza I".
Contractul de imprumut incheiat cu BERD impune Municipiului Bucure~ti 0 serie de obligatii
~i limitari contractuale, pre cum (i) obligatia respectarii anumitor indicatori financiari; (ii)
obligatia de a nu pennite niciunei alte datorii externe a Emitentului sa aiba prioritate fata de
imprumut; (iii) obligatia sa nu constituie nicio garantie reala asupra activelor referitoare la
proiectul finantat.
In cazul nerespectarii de catre Emitent a obligatiilor din contractul de imprumut, BERD are
dreptul sa declare scadenta anticipata a tuturor sumelor datorate in baza contractului de
imprumut, ceea ce ar putea afecta situatia financiara a Emitentului ~i implicit, capacitatea
acestuia de a-~i indeplini obligatiile fata de Detinatorii de Obligatiuni.
Valoarea
11nprulnutului
10.000.000
EUR

Perioadade
gratie/perioada de
rambursare
2006 - 2010 I
2010 - 2020

Data scadentei
finale

Capital tras ~i nerambursat la
data de 01.01.2018 pana la data
scadentei finale

28 noiembrie
2020

2.801.239,22 EUR

1.2. Imprumuturi contractate de la institutii de credit comerciale
Contractul de imprumut nr. 108 din data de 11.11.2013 incheiat cu BRD - Groupe Societe
Generale

Municipiul Bucure~ti a contractat un imprumut de tip revolving in valoare de 140.000.000 lei
de la BRD - Groupe Societe Generale ("BRD") in scopul finantarii fluxului de numerar
necesar executiei anumitor proiecte de investitii care beneficiaza de finantare nerambursabila
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prin Programul Operational Regional 2007-2013 - program finantat din unul din Fonduriie
Structurale ale Uniunii Europene - Fondul Europ~an pentru Dezvoltare Regionala ("FEDR'~).
/
Pentru a garanta rambursarea imprumutului, Municipiul Bucure~ti a incheiat un acord de
garantare prin care se constituie 0 ipoteca asupra veniturilor proprii ale Municipiului
Bucure~ti ~i 0 ipoteca mobiliara asupra contului curent deschis la BRD pentru derularea
contractului.
Contractul de imprumut incheiat cu BRD impune Municipiului Bucure~ti 0 serie de obligatii
~i limitari contractuale, precum obligatia de a notifica BRD cu privire la contractarea unor
imprumuturi viitoare ~i obligatia de a notifica BRD cu 30 de zile inainte de constituirea
oricarei sarcini asupra activelor constituite in garantie in favoarea BRD.
In cazul nerespectarii de catre Emitent a obligatiilor din contractul de imprumut, BRD are
dreptul sa declare scadenta anticipata a tuturor sumelor datorate in baza contractului de
imprumut, ceea ce ar putea afecta situatia financiara a Emitentului ~i implicit, capacitatea
acestuia de a-~i indeplini obligatiile fata de Detinatorii de Obligatiuni.
Valoarea
imprumutului
contractat
140.000.000 RON

Perioada de
gratie/perioada de
rambursare
2014 - 2018 1
2018 - 2023

Data scadentei
finale

Capital tras ~i nerambursat la
data de 01.01.2018 pana la data
scadentei finale

30 aprilie 2023

11.863.043,66 RON

Contract de finan/are dintre Banca Europeanii de Investi/ii $i Municipiu/ Bucure$ti

J

Municipiul Bucure~ti a contractat un imprumut in anul 2017 de la Banca Europeana de
Investitii prin contractul de finantare FI N° 82.4781 3/8.11.2017 (Serapis N° 2012-0391)
aprobat de Municipiul Bucure~ti prin hotararile Consiliului General nr. 261121.09.2016 ~i nr.
344/30.08.2017, urmand ca perioada de utilizare (tragerile) sa fie de maxim 36 luni de la data
semnarii ~i imprumutul sa fie folosit in maxim 15 tran~e, in valoare de minim 5.000.000
EURItran~a.

J
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Valoarea
imprumutului
contractat

75.000.000 EUR

Perioada de rambursare

Data
scadentei
finale

Capital tras ~i
nerambursat la data de
01.01.2018 pana la data
scadentei finale

Este stabilita de BEl pentru
fiecare tran~a, in functie de
optiunea Municipiului Bucure~ti
din fiecare cerere de tragere:
minim 60 de zile ~i maxim 5
ani de la data tragerii tran~ei

n/a

OEUR

1.3. Contract de credit pentru finantarea cheltuie1ilor curente pentru asigurarea furnizarii
energiei termice in sezonul rece, conform Ordonantei de Urgenta a Guvemului 46/2015
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Prin contractul de credit nr. MFP 549101111.12.2015 ~i nr. MB 5205/09.12.2015, Ministerul
Finantelor Publice i-a acordat un imprumut Municipiului Bucure~ti pentru finantarea
cheltuielilor curente pentru asigurarea fumizarii energiei temlice in sezonul rece, conform
Ordonantei de Urgenta a Guvemului 46/2015.

[1
Valoarea
imprumutului
contractat

Perioada de
gratie/perioada de
rambursare
14.12.2015-13.03.2016

248.000.000 RON

114.03.2016-

Data
scadentei
finale
14
decembrie
2035

14.12.2035

Capital tras ~i nerambursat la
data de 01.01.2018 pana la data
scadentei finale
193.978.606,61 RON

1.4. Emisiuni de obligatiuni in anul 2015 prin operatiuni de piata de capital

[
[1
[1

La data de 4 mai 2015, Municipiul Bucure~ti a realizat 4 emisiuni de obligatiuni in baza unui
program cu 0 valoare totala de 2.220.100.000 RON (500 milioane EUR) ~i 0 dobanda me die
de 3,98% pe an, fiecare emisiune avand scadente diferite. Obligatiunile au fost emise in
vederea refinanlarii emisiunii de euroobligaliuni de catre Municipiul Bucure~ti din anul 2005.
Obligatiunile au 0 valoare nominal a de 10.000 RON, fiind admise la tranzactionare pe piata
reglementata la vedere administrata de BVB.
Prospectul de baza pentru programul de emisiune, precum ~i termenii finali ai fiecarei din cele
4 emisiuni impun Municipiului Bucure~ti 0 serie de obligalii, precum obligatia de a nu
permite constituirea niciunei garantii asupra bunurilor sau veniturilor sale pentru garantarea
unei alte emisiuni de obligaliuni sau instrumente similare, rara a asigura 0 garantie de rang
egal pentru obligatiunile emise.
Valoarea
emlSlunll
obligatiuni

fiecarei
de

Data scadentei finale

Capital tras ~i nerambursat la data de
01.01.2018 pana la data scadentei finale

555.000.000 RON

4 mai 2018

555.000.000 RON

555.000.000 RON

4 mai 2020

555.000.000 RON

555.000.000 RON

4 mai 2022

555.000.000 RON

555.100.000 RON

4 mai 2025

555.100.000 RON

2. Sub-imprumuturi ale Municipiului Bucure~ti aferente unor contracte de imprumut
incheiate intre Statui Roman ~i institutii financiare internationale
Municipiul Bucure~ti are calitatea de sub-imprumutat in cadrul unor contracte de finanlare
incheiate intre StatuI Roman, prin Ministerul Finantelor Publice, in calitate de imprumutat, ~i
BEl, in calitate de institutie finantatoare, acordate in scopul finantarii anumitor proiecte de
investitii dezvoltate in Bucure~ti. Prin incheierea unor acorduri de imprumut subsidiar,
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Ministerul Finantelor Publiee a sub-imprumutat Munieipiului Bueure~ti sumele imprumutate
de StatuI Roman in temeiul eontraetelor de finantare ineheiate eu BEL

l

Munieipiul Bueure~ti are obligatia de a rambursa imprumuturile subsidiare ~i de a efeetua
plata servieiului datoriei ditre Ministerul Finantelor Publiee, iar Ministerul Finantelor Publiee
efeetueaza toate platile eatre BEl in eonformitate eu aeordurile de finantare. Munieipiul
Bueure~ti plate~te ditre Ministerul Finantelor Publiee eehivalentul in RON al sumelor
datorate de Ministerul Finantelor Publiee la BEL
Contractul de finan/are nr. 22.214 fntre BEL Romania $i Municipiul Bucure$ti, fncheiat la
Bucure$ti 1 octombrie 2003 1 Luxemburg 7 octombrie 2003 in valoare de 112.200.000 EUR,
ratificat prin Legea nr. 6912004, cu modificiirile ulterioare

BEl a aeordat Statului Roman, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publiee, un imprumut in
valoare de 112.200.000 EUR in seopul finantarii proieetului privind Reabilitarea
lnfrastrueturii Edueationale in Bueure~ti. Ministerul Finantelor Publiee a sub-imprumutat
Munieipiului Bueure~ti suma de 112.200.000 EUR prin aeordul de imprumut subsidiar nr.
306/09.06.2004.

Rambursarea imprumutului, aehitarea dobanzilor, eomisioanelor ~i a altor eosturi aferente
imprumutului se asigura din fondurile proprii ale Munieipiului Bueure~ti. Munieipiul
Bueure~ti efeetueaza plata servieiului datoriei eatre Ministerul Finantelor Publiee, iar
Ministerul Finantelor Publiee realizeaza toate platile eatre BEl in eonformitate eu grafieele de
rambursare inc1use in acordul de finantare.
Valoarea
imprumutului

Data seadentei finale

Capital tras ~i nerambursat la data de
01.01.2018 pana la data scadentei finale

112.200.000 EUR

20 iunie 2028

64.478.345,52 EUR

j
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J
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Contractul de finan/are nr. 23. 486 din 29.05.2006 fncheiat fntre Banca Europeanii de
Investi/ii, Romania ~i Municipiul Bucure~ti pentru finan/area parfialii a proiectului
Reabilitarea Sta/iei de Epurare a Apelor Uzate Bucure$ti, fn valoare de 25.000.000 EUR,
aprobat prin Legea nr.47012006, cu modificiirile ulterioare.

BEl a aeordat Statului Roman, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publiee, un imprumut in
valoare de 25.000.000 EUR in seopul finantarii proiectului privind Reabilitarea Statiei de
Epurare a Apelor Uzate Bueure~ti. Ministerul Finantelor Publiee a sub-imprumutat
Munieipiului Bueure~ti surria de 25.000.000 EUR prin aeordul de imprumut subsidiar nr. 3371
02.08.2007.
Rambursarea imprumutului, aehitarea dobanzilor, eomisioanelor ~i a altor costuri aferente
imprumutului se asigura din fondurile proprii ale Munieipiului Bueure~ti. Munieipiul
Bueure~ti efeetueaza plata servieiului datoriei la Ministerul Finantelor Publice, iar Ministerul
Finantelor Publice realizeaza toate platile eatre BEl in eonformitate eu grafieele de
rambursare inc1use in aeordul de finantare.
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Valoarea
imprumutului

Data scadentei finale

Capital tras ~i nerambursat la data de
01.01.2015 pana la data scadentei finale

25.000.000 EUR

10 decembrie 2030

17.105.263,12 EUR

3. Sub-imprumuturi acordate RADET ~i RA TB, aferente unor contracte de imprumut
lncheiate lntre Statui Roman ~i institutii financiare internationale ~i suportate din
bugetul Municipiului Bucure~ti
RADET ~i RATB au contractat sub-imprumuturi de la Ministerul Finantelor Publice in cadrul
unor finantari in care calitatea de imprumutat 0 are StatuI Roman prin Ministerul Finantelor
Publice. De~i sunt inscrise in registrul de evidenta a garantiilor locale acordate de Emitent,
conform acordurilor de imprumut contractate de RADET ~i RA TB, serviciul datoriei aferent
acestor imprumuturi (principal, dobanzi ~i comisioane) se asigura de catre RADET ~i
respectiv de RATB, din alocatii bugetare prevazute anual cu aceasta destinatie in bugetul
propriu al Municipiului Bucure~ti.
Acordul de fmprumut nr. 1.259 din 4 iunie 1998 dintre Romania $i Fondul de Dezvoltare
Sociala al Consiliului Europei (Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei "BDCE") ratificat
prin OG nr. 100/27. 08.1998, pentru finan/area proiectului Reabilitarea $i modernizarea
sistemului de termoficare din Bucure$ti

Plata serviciului datoriei aferent acestui imprumut (principal, dobanzi ~i comisioane) se
asigura de RADET din alocatii bugetare primite de la Municipiul Bucure~ti, prevazute anual
cu aceasta destinatie in bugetul propriu al Municipiului Bucure~ti.
Valoarea
imprumutului final

Data scadentei finale

Capital tras ~i nerambursat la data de
01.01.2018 pana la data scadentei finale

9.760.000 EUR

2023

2.206.000 EUR

Contract de finan/are nr. 20.327 dintre Romania, BEl ~i RATB, semnat la Luxemburg la
16.11.1999 ~i Bucure~ti la 19.11.1999, ratificat prin OG nr. 19 din 27.01.2000 pentru
finan/are proiect "Reabilitare Transport Urban in Bucure~ti - A" (Modernizarea
infrastructurii refelei de tramvai in zona de S- V)

Plata serviciului datoriei aferent acestui imprumut (principal, dobanzi ~i comisioane) se
asigura de RA TB din alocatii bugetare primite de la Municipiul Bucure~ti, prevazute anual cu
aceasta destinatie in bugetul propriu al Municipiului Bucure~ti.
Valoarea
imprumutului

Data scadentei finale

Capital tras ~i nerambursat la data de
01.01.2018 pana la data scadentei finale

63.000.000 EUR

2019

8.452.000 EUR
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Contract de finan/are nr. 20.778 din 06 noiembrie 2000 dintre Romania, BEl ~i RATB,
ratificat prin Legea 490/01.10.2001 pentru finan/are proiect "Reabilitare Transport Urban in
Bucure~ti - B" (Modernizarea sistemului de taxare)
Plata serviciului datoriei aferent acestui imprumut (principal, dobanzi ~i comisioane) se
asigura de catre RA TB din alocatii bugetare primite de la Municipiul Bucure~ti, prevazute
anual cu aceasta destinatie in bugetul propriu al Municipiului Bucure~ti.

J
J
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Valoarea
imprumutului final

Data scadentei finale

Capital tras ~i nerambursat la data de
01.01.2018 pana la data scadentei finale

6.342.718 EUR

2020

1.273.617,76 EUR
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ALTE INFORMATII IMPORTANTE
Documente care pot fi consultate

+ I

Emitentul declara ca, pe perioada de valabilitate a prezentului Prospect, urmatoarele
documente pot fi consultate de catre investitori in format electronic pe pagina de internet a
Emitentului, respectiv la adresa www.pmb.ro ~i pe suport de hartie, in copie, gratuit, la sediul
Emitentului din Romania, Bucure~ti, B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, cod po~tal
050013, doar in Zilele Lucratoare, in cursul programului obi~nuit de lucru, respectiv 8:00 16:00:

[I
[

(a) 0 copie a acestui Prospect, impreuna cu orice amendament la Prospect, daca este cazul;
(b) Situatiile financiare ale Municipiului Bucure~ti pentru anii financiari incheiati la data de
31.12.2017 ~i 31.12.2016, impreuna cu raportul Curtii de Conturi ca urmare a auditarii
situatiilor financiare ale Municipiului Bucure~ti - situatii consolidate - pentru anul fiscal
incheiat la data de 31.12.2016;
(c) Bugetul propriu al Municipiului Bucure~ti pe anul 2018, aprobat prin hotararea
Consiliului General nr. 54/22.02.2018 ~i modificat prin hotararea Consiliului General nr.
170/28.03.2018.

Amendament la Prospect
Emitentul este obligat prin lege ca, in cazul aparitiei oricarui fapt nou semnificativ sau a
oricarei erori materiale ori inexactitati privind informatiile cuprinse in Prospect, care este de
natura sa influenteze evaluarea Obligatiunilor ~i survine sau este constatata intre momentul
aprobarii Prospectului ~i cel al inceperii tranzactionarii pe 0 piata reglementata, sa
intocmeasca ~i sa supuna aprobarii ASF un amendament in acest sens la Prospect. Acest
amendament este aprobat de ASF in termen de 7 Zile Lucratoare de la data depunerii acestuia,
cu respectarea ace1eia~i proceduri aplicabile in cazul aprobarii Prospectului ~i este adus la
cuno~tinla publicului in acelea~i conditii in care Prospectul a fost adus la cuno~tinla
publicului.

Informatii din surse terte
Anumite informatii incluse in acest Prospect sunt pre1uate din surse terte. Nici Emitentul ~i
niciunul dintre Intermediari, membrii organelor de conducere, afiliatii sau consultantii
acestora nu au verificat acuratetea sau caracterul complet al informatiilor preluate din surse
terte ~i referite in acest Prospect. Astfel de informatii, date ~i statistici pot include aproximari,
estimari, date agregate sau cifre rotunjite. Investitorilor potentiali Ii se recomanda sa evalueze
informatia ce deriva din surse terte cu atenlie, avand in vedere ca nu a Iacut obiectul unei
verificari independente in ceea ce prive~te acuratetea procesarii respectivelor date sau a
metodologiei in baza careia informatiile respective au fost compilate.
Dupa cuno~tintele Emitentului, astfel de informatii din surse terte au fost reproduse in acest
Prospect in mod corect ~i nu exista niciun fapt care sa fi fost omis ~i care ar determina ca
informalia reprodusa sa fie incorecta sau sa induca in eroare. De asemenea, informatia din
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surse teqe a fost reprodusa in acest Prospect in mod ~orect la data la care respectivele surse
teqe au fost consultate sau la data la care respectiva informatie este corecta, astfel cum
aceasta data este referita in Prospect. Prin urmare, unele informatii din acest Prospect care au
fost extrase din surse teqe ar putea fi neactualizate sau ar putea sa nu reflecte starea curenta a
faptelor descrise.

J
J
J
J
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Executarea silita a obligatiilor de plata impotriva unei municipalitati

Ordonanta de Guvem nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor
publice, stabilite prin titluri ex ecutorii, astfel cum a fost modificata ulterior, prevede ca
achitarea creantelor, stabilite prin titluri executorii, in sarcina instit.utiilor ~i autoritati1or
publice (inclusiv 0 municipalitate) se achita din sumele aprobate cu aceasta destinatie prin
bugetele acestora sau, dupa caz, de la titlurile de cheltuieli la care se incadreaza obligatia de
plata respectiva. Astfel de creante nu se pot achita din sumele destinate potrivit bugetului
aprobat pentru acoperirea cheltuielilor de organizare ~i functionare, inclusiv a celor de
personal, in scopul i'ndeplinirii atributiilor ~i obiectivelor legale, pentru care au fost infiintate.
In cazullipsei de fonduri, municipalitatea este obligata sa faca demersurile necesare pentru a~i indeplini obligalia de plata, in term en de 6 ($ase) luni de la data la care a primit somalia de
plata comunicata de organul competent de executare, la cererea creditorului. In cazulin care
municipiul nu i~i indepline~te obligatia de plata in termenul de 6 ($ase) luni mentionat mai
sus, creditorul poate solicita executarea silita in conformitate cu prevederile generale in
materie - i.e. Codul de procedura civila, pre cum ~i alte dispozitii aplicabile in materie.
Primarul municipiului are obligalia sa dispuna toate masurile ce se impun, inclusiv virari de
credite bugetare, cu respectarea prevederilor legale, pentru asigurarea in bugetul
municipalitatii a creditelor bugetare necesare pentru efectuarea plalii sumelor stabilite prin
titluri executorii.
Daca municipiul nu i~i poate indeplini obligalia de plata din motive temeinice, acesta poate
solicita instanlei judecatore~ti care solutioneaza cauza acordarea unui termen de gralie saul~i
stabilirea unor termene de plata e~alonata a obligaliei respective. Pana la solutionarea prin
hotarare definitiva a cererii privind acordarea termenului/termenelor de plata a sumei datorate,
instanta judecatoreasca poate dispune, cand este cazul, suspendarea inceperii sau continuarii
executarii silite impotriva municipalitatii, la cererea acesteia. In cazuri urgente, instanta
judecatoreasca, la cererea institutiei debitoare, poate dispune, prin incheiere ~i lara citarea
partilor, suspendarea provizorie a executarii pana la solutionarea cererii de suspendare
mentionate mai sus. Suspendarea se dispune rara plata unei cautiuni, iar incheierea nu este
supusa niciunei cai de atac.
Executarea silita se poate realiza asupra bunurilor proprietatea municipiului, cu exceptia
bunurilor ce intra in domeniul public. Bunurile proprietate publica sunt inalienabile ~i
insesizabile, astfel ca nu pot face obiectul executarii silite. Bunurile proprietate publica a unei
municipalitati care sunt incluse in domeniul public sunt enumerate cu titlu exemplificativ (pe
categorii) in anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica ~i regimul juridic al
acesteia, ~i includ, printre altele, drumurile comunale, vicinale ~i strazile, pielele publice,
comerciale, targurile, oboarele ~i parcurile publice, precum ~i zonele de agrement, lacurile ~i
plajele care nu sunt declarate de interes public national sau judetean, retelele de alimentare cu
apa, canalizare, termoficare, gaze, terenurile ~i cladirile in care i~i desIa~oara activitatea
consiliul local ~i primaria ~i altele asemenea. Suplimentar, anumite bunuri pot intra in
proprietatea publica a municipiului in situatia in care fac obiectul unei hotarari de Guvem sau
decizii a consiliului general/local al unui municipiu cu acest scop sau prin alte mijloace,
inclusiv expropriere, achizitie publica sau donatie.
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In cazul execuHirii silite prin poprirea conturilor de trezorerie ale municipalitatii, unitatea
teritoriala a Trezoreriei Statului este obligata sa in~tiinteze in scris municipalitatea in legatura
cu data primirii adresei de infiintare a popririi, suma pentru care se dispune poprirea ~i situatia
disponibilitatilor de fonduri/creditelor bugetare deschise ~i neutilizate, dupa caz, existente la
data primirii adresei de infiintare a popririi. Municipalitatea are obligatia de a comunica in
scris unitatii teritoriale a Trezoreriei Statului informatii in legatura cu sumele existente in
conturi la data primirii adresei de infiintare a popririi care se vor indisponibiliza. Sumele care
fac obiectul indisponibilizarii vor fi stabilite de municipalitate tinand cont de (a) categoriile de
sume care nu sunt supuse executarii silite conform Codului de Procedura Civila ~i (b) de
regulile potrivit carora creantele stabilite prin titluri executorii in sarcina municipalitatii: (i) se
achita din sumele aprobate cu aceasta destinatie prin bugetul acesteia sau, dupa caz, de la
titlurile de cheltuieli la care se incadreaza obligatia de plata respectiva ~i (ii) nu se pot achita
din sumele destinate potrivit bugetului aprobat pentru acoperirea cheltuielilor de organizare ~i
functionare, inclusiv a celor de personal, in scopul indeplinirii atributiilor ~i obiectivelor
legale, pentru care au fost infiintate. in cazul in care municipalitatea nu transmite situatia
privind sumele ce se indisponibilizeaza, in cadrul perioadei de indisponibilizare de 15 zile de
la data primirii la Trezoreria Statului a adresei de infiintare a popririi, unitatea teritoriala a
Trezoreriei Statului va vira in conturile indicate de executorul judecatoresc sau de organul
fiscal competent in executarea silita sumele care au fost indisponibilizate.

Regimul juridic privind criza financiara

~i

insolventa

Daca starea patrimoniului unitatii administrativ-teritoriale este caracterizata prin existenta
unor dificultati financiare constand in lipsa acuta de disponibilitati bane~ti, ce conduc la
neachitarea obligatiilor de plata, lichide ~i exigibile, pe 0 anumita perioada de timp, unitatea
administrativ teritoriala se poate afla in stare de criza tinanciara sau in stare de insolventa,
pentru ambele situatii legea prevazand un set de reguli aplicabile cu scopul de a redresa starea
patrimoniului unitatii administrativ-teritoriale.
Criza jinanciarii

J
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Criza financiara este prezumata in doua situatii: (i) daca nu se achita obligatiile de plata,
lichide ~i exigibile, mai vechi de 90 de zile, ~i care depa~esc 15% din bugetul general al
unitatii administrativ-teritoriale respective, cu exceptia celor aflate in litigiu comercial sau (ii)
daca neachitarea drepturilor salariale prevazute in bugetul local de venituri ~i cheltuieli sau in
bugetele institutiilor sau serviciilor publice de interes local sau judetean, dupa caz, se intinde
pe 0 perioada mai mare de 90 de zile de la data scadentei.
Situatia de criza financiara, in cazul Municipiului Bucure~ti, poate fi sesizata de Primarul
General, de conducatorul compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului propriu de
specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, de ordonatorii secundari de credite ~i
de ordonatorii tertiari de credite din cadrul serviciilor publice subordonate Consiliului
General, de conducatorii societati1or sau ai regiilor auto nome din subordinea Consiliului
General, de diver~i creditori, de directorul directiei generale a finantelor publice a
Municipiului Bucure~ti ~i de structurile teritoriale ale Curtii de Conturi.
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Dadl se constata existenta situatiei de criza financiara, sesizarea se face la Primarul General
la directia general a a finanlelor publice a Municipiului Bucure~ti.

~i

Consiliul General ia act de existenla situaliei de criza financiara, mandateaza Primarul
General pentru elaborarea planului de redresare financiara ~i analizeaza propuneri care sa fie
cuprinse in planul de redresare financiara. Situatia de criza financiara se inregistreaza in
termen de 5 zile de la declararea situatiei de criza financiara in registrullocal al situatiilor de
criza financiara, gestionat de directia generala a finantelor publice a Municipiului Bucure~ti.
In term en de 30 de zile de data adoptarii hotanlrii prin care a fost declarata starea de criza
financiara, Primarul General 1mpreuna cu ceilalli membri ai comitetului pentru situalii de
criza financiara (constituit prin ordin al prefectului) pregatesc un plan de redresare financiara
a Municipiului Bucure~ti , cu avizul camerei de conturi, care este supus spre aprobare
Consiliului General.
Planul de redresare financiara poate fi modificat, la cererea Primarului General, ori de cate ori
este necesar, 1n cazul 1n care apar date, informalii sau fapte necunoscute la momentul
aprobarii acestuia, daca acestea pot impiedica procesul de redresare financiara. Noul plan este
elaborat de Primarul General 1mpreuna cu membrii comitetului pentru situalii de criza
financiara ~i se supune aprobarii Consiliului General.
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Planul de redresare financiara cuprinde planificarea economico-financiara ~i bugetara pe
perioada procedurii de redresare financiara, care presupune: (i) 0 prezentare a situaliei
economico-financiare a Municipiului Bucure~ti, (ii) masuri care sa asigure prestarea
serviciilor publice esenliale de catre autoritalile administraliei publice locale pe durata
aplicarii planului de redresare financiara, (iii) masuri de imbunatalire a managementului
financiar ~i a mecanismelor de control necesare pentru eficientizarea fumizarii serviciilor
publice esenliale, (iv) masuri de cre~tere a gradului de colectare a veniturilor proprii, precum
~i de generare de venituri suplimentare, (v) masuri pentru reducerea cheltuielilor, (vi)
planificarea economico-financiadi ~i bugetara pe perioada procedurii de redresare financiara,
~i (vii) stabilirea sarcinilor pentru indeplinirea prevederilor din planul de redresare financiara
pe obiective, persoane responsabile ~i termene.
Primarul General are obligalia ca 1n perioada desra~urarii procedurii de redresare a crizei
financiare sa asigure funclionarea eficienta ~i eficace a serviciilor publice esenliale.
Controlul executarii ~i 1ndeplinirii masurilor cuprinse 1n planul de redresare financiara se
realizeaza de catre comitetul pentru situatii de criza financiara.
Legislatia in materie prevede 0 serie de limitari pentru perioada de redresare financiara, astfel
incat Primarul General nu poate, rara aprobarea emisa de Consiliul General ~i rara avizul
consultatival comitetului pentru situalii de criza financiara: (a) sa ia decizii care sa conduca la
cre~terea obligatii1or financiare, (b) sa inilieze infiinlarea de noi servicii publice sau institutii,
(c) sa angajeze personal suplimentar, (d) sa dea curs oricaror obligalii financiare contractate ~i
necuprinse in planul de redresare financiara pentru rezolvarea situaliei de criza financiara, (e)
sa imprumute fonduri, cu exceptia 1mprumuturilor de refinanlare, sa participe la 1nfiintarea ori
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finantarea unor asociatii de dezvoltare intercomunitara sau orice alte forme de asociere sau g)
sa participe cu capital social la infiintarea de societati comerciale sau la majorarea eapitalului
social al celor deja existente.
Incetarea situatiei de criza financiara se declara printr-o hotarare a Consiliului General, atunci
ednd evenimentele generatoare ale acestei situatii nu s-au mai evidentiat timp de 180 de zile
calendaristice sau atunci cdnd Municipiul Bucure~ti este supus procedurii de insolventa.
Insolvenfa

Starea de insolventa este prezumata: (i) daca nu se achita obligaliile de plata, lichide ~i
exigibile, mai vechi de 120 de zile ~i care depa~esc 50% din bugetul general al Municipiului
Bucure~ti, lara a se lua in calcul cele aflate in litigiu comercial sau (ii) in situatia neachitarii
drepturilor salariale izvorate din raporturile de munca ~i prevazute in bugetul de venituri ~i
cheltuieli, pe 0 perioada mai mare de 120 de zile de la data scadenlei.
Orice creditor sau grup de creditori care are una ori mai multe ereante certe, lichide ~i
exigibile impotriva Municipiului Bucure~ti, cu 0 valoare insumata care depa~e~te 50% din
bugetul acesteia pe 0 perioada de 120 de zile consecutive, poate introduce la Tribunalul
Bucure~ti 0 cerere de deschidere a procedurii insolventei.
In cazul in care se constata starea de insolventa, Primarul General are obligalia sa solicite
deschiderea procedurii privind insolvenla Municipiului Bucure~ti in termen de 15 zile de la
constatarea smrii de insolventa, prin cerere depusa la Tribunalul Bucure~ti. Primarul General
are de asemenea obligatia de a notifica deschiderea procedurii de insolventa creditorilor ~i
oricaror persoane interesate.
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ludecatorul-sindic, prin hotararea de deschidere a procedurii de insolvenla, va numi un
administrator judiciar, care impreuna cu Primarul General ~i cu avizul directiei generale a
finantelor publice a Municipiului Bucure~ti ~i al camerei de conturi teritoriale in termen de 30
de zile trebuie sa elaboreze planul de redresare a insolventei.
In termen de 5 zile de la data deschiderii proeedurii de insolventa, administratorul judiciar
transmite 0 notificare tuturor creditorilor mentionati in lista depusa de catre Municipiu.
Notifiearea se publica ~i intr-un ziar local sau national de larga circulatie. Pentru a putea
participa in procedura de insolventa a Municipiului, creditorii trebuie sa depuna 0 cerere de
inregistrare in termenul aratat in notificare. Creditorii care nu depun declaratii de creanta in
termenul indieat, nu i~i mai pot executa pretentiile fata de Municipiu decat dupa inchiderea
procedurii. Toate creantele sunt supuse unei proceduri de verificare de catre administratorul
judiciar, cu exceptia creantelor constatate prin titluri executorii ~i apoi sunt inregistrate in
tabelul preliminar de creante. Creantele nescadente sau sub conditie la data deschiderii
procedurii sunt admise provizoriu in tabelul preliminar al creantelor.
Ca ~i efecte, de la data deschiderii procedurii:
(a) se suspenda toate actiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creantelor asupra
Municipiului;
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(b) se suspenda orice termene de prescriptie a actiunilor judiciare sau extrajudiciare pentru
realizarea creantelor creditorilor impotriva Municipiului; ~i
..
(c) nicio dobanda, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuiaia nu poate fi adaugata
creantelor nascute anterior ~i ulterior deschiderii procedurii ~i negarantate cu ipoteca, gaj
sau alta garantie reala mobiliara ori drept de retentie de orice fel sau paqilor negarantate
din creantele garantate cu astfel de garantii.
Planul de redresare a insolventei va cuprinde masurile de restabilire a viabilitatii financiare a
Municipiului Bucure~ti, masurile de continuare a prestarii serviciilor esentiale ale
Municipiului Bucure~ti pe toata perioada insolventei acesteia ~i planul de achitare a debitelor
catre creditori. Planul de redresare poate defavoriza unele creante, poate prelungi data
scadentelor ~i poate modifica rata dobanzii, penalitatile sau oricare alte clauze din cuprinsul
contractului ori al celorlalte izvoare ale obligatiilor Municipiului.
Administratorul judiciar sau Primarul General, dupa caz, are obligatia ca in perioada
desIa~urarii procedurii de insolventa sa asigure fumizarea eficienta ~i eficace a serviciilor
publice esentiale, in conditiile legii.
Pe perioada in care Municipiul este declarat in stare de insolventa, Primarul ~i Consiliul
General nu pot, tara avizul administratorului judiciar: (a) sa emita dispozitii sau sa adopte
hotarari, dupa caz, care pot conduce la 0 cre~tere a obligatiilor financiare, cu exceptia celor
prevazute prin lege sau sa efectueze alte cheltuieli in afara celor necesare furnizarii serviciilor
publice esen!iale; (b) sa infiin!eze noi servicii sau institu!ii pub lice de interes local; (c) sa
raspunda oricaror obligatii financiare contractate inainte de initierea procedurilor, cu exceptia
obligatiilor aprobate expres in planul de redresare a Municipiului, (d) sa imprumute fonduri
cu exceptia imprumuturilor de refinantare a datoriei publice sau (e) sa angajeze personal
suplimentar.
Administratorul judiciar ~i comitetul creditorilor pot introduce actiuni pentru anularea actelor
frauduloase incheiate de Primarul General, de imputemicitii acestuia sau de autoritatile
Consiliului General in numele Municipiului, in dauna drepturilor creditorilor sau cu
nerespectarea prevederilor legale in cele 120 de zile anterioare introducerii cererii de
deschidere a procedurii de insolventa. Actele frauduloase pot fi anulate daca: (a) se constituie
ori se perfecteaza 0 garantie reala pentru 0 creanta care era chirografara, in cele 120 de zile
anterioare introducerii cererii de deschidere a procedurii de insolventa sau (b) se efectueaza
plati anticipate ale obligatiilor de plata ale Municipiului, in perioada celor 120 de zile
anterioare introducerii cererii de deschidere a procedurii de insolventa, daca scadenta lor
fusese stabilita pentru 0 data ulterioara deschiderii procedurii.
Suplimentar, in vederea cre~terii valorii patrimoniului Municipiului, administratorul judiciar
poate sa propuna Consiliului General rezilierea sau denuntarea unilaterala a oricarui contract,
a inchirierilor neexpirate sau a altor contracte pe term en lung, atata timp cat aceste contracte
nu sunt executate in totalitate de catre toate paqile implicate ~i nu pot fi executate in cadrul
planului de redresare.
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Planul de redresare a insolventei se supune aprobarii Consiliului General. In caz d~
neadoptare in termen de 10 zile, administratorul judiciar va propune judeditorului-sindic'
emiterea hotanlrii de preluare a atributiilor Primarului General de catre administratorul
judiciar.
Planul de redresare este comunicat de administratorul judiciar tuturor creditorilor, in
notificare precizandu-se ~i data ~edintei adunarii creditorilor, ce are pe ordinea de zi
deliberarea cu privire la acest plan. Pentru aprobare este necesar votul majoritalii creditorilor,
reprezentand cel putin 2/3 din valoarea creantelor. Ulterior, planul este supus aprobarii
judecatorului -sindi c.
Dupa aprobarea planului de redresare a insolvenlei, administratorul judiciar va monitoriza
respectarea acestuia iar in caz de nerespectare va propune judecatorului-sindic suspendarea
atributiilor Primarului General, in calitate de ordonator principal de credite ~i emiterea
hotararii de preluare a atributiilor de ordonator de credite de catre administratorul judiciar.
Administratorul judiciar organizeaza procedura de lichidare a activelor apaqinand domeniului
privat al Municipiului, a~a cum este prevazut in planul de redresare.
Fondurile obtinute prin Vclnzarea bunurilor aflate in domeniul privat al Municipiului, grevate,
in favoarea creditorului, de ipoteci, gajuri sau alte garantii reale mobiliare sau drepturi de
retentie de orice fel, sunt distribuite pentru achitarea: (a) impozitelor, taxelor ~i a altor costuri
asociate vanzarii bunurilor respective, inclusiv cheltuielile necesare pentru pastrarea ~i
gestionarea acestor bunuri, precum ~i plata salariilor angajatilor ~i (b) creantelor garantate ale
creditorilor, inclusiv sumele ilnprumutate, dobanzile, ratele modificate ~i orice tip de
penalitati, precum ~i a altor cheltuieli asociate. Daca sumele rezultate din vanzarea acestor
bunuri au fost insuficiente pentru plata integrala a respectivelor creante garantate, creditorii
beneficiaza, pentru suma ramasa neplatita, de creante chirografare, potrivit ordinii de
preferinta corespunzatoare categoriei ~i naturii acestora.
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Un creditor cu creanta garantata este indreptatit sa participe la orice distribuire de suma Iacuta
inaintea vanzarii bunului supus garantiei lui. Sumele primite din acest fel de distribuiri vor fi
scazute din cele pe care creditorul ar fi indreptatit sa Ie primeasca ulterior din pretul obtinut
prin vanzarea bunului supus garantiei sale, daca aceasta este necesara pentru a impiedica un
astfel de creditor sa primeasca mai mult decat ar fi primit daca bunul supus garantiei sale ar fi
fost vandut anterior distribuirii.
Creantele negarantate sunt platite in ordinea de prioritate stabilita de prevederile generale in
materie de insolvenla ~i au aceea~i ordine de preferinla.
In cazul in care nu mai sunt indeplinite conditiile starii de insolventa a Municipiului
Bucure~ti, judecatorul-sindic pronunta 0 sentinta de inchidere a procedurii, chiar daca nu au
fost stinse toate creantele cuprinse in planul de redresare a starii de insolventa.
Dupa pronunlarea inchiderii procedurii de insolvenla, daca este cazul, Municipiul Bucure~ti
revine la statutul de criza financiara, iar Primarul General ~i Consiliul General i~i reiau
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atributiile ~i vor proceda la aplicarea intocmai a planului de redresare financiara pentru ie~irea
Municipiului Bucure~ti din criza financiara. Municipiul Bucure~ti revine la statutul de criza
financiara, iar Primarul General ~i Consiliul General i~i reiau atributiile ~i vor proceda la
intocmirea planului de redresare financiara pentru ie~irea Municipiului Bucure~ti din criza
financiara.
Restul creantelor nestinse in procedura de insolventa vor fi cup rinse in planul de redresare a
starii de criza financiara. Prin inchiderea procedurii insolventei, administratorul este descarcat
de orice indatoriri sau responsabilitati cu privire la aplicarea procedurii fata de Primarul
General, in calitate de ordonator principal de credite, fata de patrimoniul Municipiului
Bucure~ti, precum ~i fata de creditori. Intre administrator ~i Primarul General se incheie un
proces-verbal de predare-primire cu privire la operatiunile derulate in timpul procedurii
insolventei.

Informatii din Regulamentul 809/2004 care nu se aplica prezentului Prospect:

[I
r

Anexa XVI - punctul 4. d);
Anexa V - punctele: 3.2, 4.5 teza a doua, 4.7 teza a doua ~i a treia, 5 (5.1-5.4), 6.3, 7.1, 7.2,
7.3, 7.5.
Informatii din Regulamentul CNVM 1/2006, Anexa 12, care nu se aplica prezentului
Prospect: Punctul 8 b)
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DESTINATIA FONDURILOR
Nu se aplica.
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ASPECTE FISCALE

lnformafiile cuprinse in acest capitol cu privire la anumite implicafii fiscale ~n Romania
legate de cumpararea, definerea sau fnstrainarea Obligafiunilor au caracter general. Scopul
nu este acela de a oJeri 0 descriere detaliata a tuturor implicafiilor fiscale care pot fi
relevante pentru 0 decizie de cumparare a Obligafiunilor. Acest capitol oJera doar inJormafii
cu caracter Joarte general despre posibilul tratament fiscal al investifiei fn Obligafiuni. in
special, acest capitol nu ia in considerare Jactori sau situafii specifice care se pot aplica unui
anumit cumparator. Acest rezumat se bazeaza pe legile din Romania in vigoare la data
Prospectului. Pot fnsa surveni modificari sau interpretari de natura legislativa, judiciara sau
administrativa care pot aJecta sau modifica comentariile ~i concluziile prezentate in cele ce
urmeaza. Orice astfel de interpretari pot opera retroactiv ~i ar putea aJecta regimul fiscal
aplicabil definatorilor de Obligafiuni. Modificarile intervenite fn legislafia fiscala nu se
aplica retroactiv. Informafiile din prezentul capitol se limiteaza la aspecte de impozitare, iar
potenfialii investitori nu trebuie sa aplice fn alte domenii inJormafiile prezentate mai jos,
inclusiv (dar Jara a se limita la) legalitatea tranzacfiilor cu Obligafiuni. Potenfialilor
investitori li se recomanda sa apeleze la consultanfi fiscali in ceea ce prive~te potenfialele
consecinfe .fiscale care decurg din cumpararea, definerea sau fnstrainarea Obligatiunilor,
inclusiv cu privire la incidenta ~i eJectul oricaror altor reglementari sau tratate fiscale ~i la
modificarile fn curs sau la propunerile de modificare a legislafiei fiscale aplicabile la data
prezentului Prospect, precum ~i in legatura cu orice modificari eJective care aJecteaza
legislafia fiscala aplicabila ulterior acestei date.
Impozitarea Detinatorilor de Obligatiuni Rezidenti
Conform Codului fiscal aprobat prin Legea ill. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile
~i completarile ulterioare ("Codul fiscal") ~i Normelor de aplicare corespunzatoare (aprobate
prin Hotanirea de Guvem ill. 112016 privind Normele de aplicare a Codului fiscal, cu
modificarile ~i completarile ulterioare), veniturile rezultate din investitii in obligatiuni sunt, in
general, supuse impozitarii in Romania. Cu to ate acestea, potrivit Codului fiscal, veniturile
persoanelor fizice rezidente din detinerea ~i transferul obligatiunilor care atesta datoria
publica a statului, preCUlll ~i a unitatilor administrativ-teritoriale, cum este cazul
Obligatiunilor, reprezinta venituri neimpozabile.
In sensul Codului fiscal,
Persoana "rezidenHi" inseamna orice persoana juridica romana, orice persoana juridica straina
avand locul de exercitare a conducerii efective in Romania, orice persoana juridica cu sediul
social in Romania, infiintata conform legislatiei europene ~i orice persoana fizica rezidenta.
"persoana juridica romana" inseamna orice persoana juridica care a fost infiintata
functioneaza in conformitate cu legislatia din Romania;

~1

"persoana juridica infiintata potrivit legislatiei europene" inseamna orice persoana juridica
constituita in conditiile ~i prin mecanismele prevazute de reglementarile europene; ~i
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"microintreprindere" inseamna
urmatoarele conditii:

0

persoana juridica romana care

indepline~te

cumulativ

(a) la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent a realizat venituri care nu au
echivalentul in lei a 1.000.000 euro; ~i
(b) capitalul social al acesteia este detinut de persoane, altele decat statuI
administrativ-teritoriale; ~i

~1

depa~it

unitatile

(c) nu se afla in dizolvare, urmata de lichidare, inregistrata in registrul comertului sau la
instantele judecatore~ti, potrivit legii.
"persoana fizica rezidenta" este definita ca
urmatoarele conditii:

0

persoana care

indepline~te

cel putin una din

(a) are domiciliulin Romania, sau
(b) are centrul intereselor vitale in Romania, sau
(c) este prezenta in Romania pentru 0 perioada sau mai multe perioade care depa~esc in
total 183 de zile pe parcursul oricarui interval de douasprezece luni consecutive care se
incheie in anul calendaristic vizat, sau
(d) este cetatean roman care lucreaza in strainatate ca funclionar sau angajat al statului
roman.

Impozitarea veniturilor din dobiinzi
Conform Codului fiscal, dobanda este definita ca "orice suma ce trebuie platita sau primita
pentru utilizarea banilor, indiferent daca trebuie sa fie platita sau primita in cadrul unei
datorii, in legatura cu un depozit sau in conformitate cu un contract de leasing financiar,
vanzare cu plata in rate sau orice vanzare cu plata amanata".
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V eniturile din dobanzi obtinute din Obligatiuni de catre persoane juridice romane platitoare
de impozit pe profit sunt supuse impozitului pe profit, cota de impozit aplicabila fiind de
160/0. Obligatia de calcul, dec1arare ~i plata a impozitului apartine persoanei juridice care
realizeaza veni tul.
In cazul persoanelor juridice romane, platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor,
veniturile din dobanzile obtinute din Obligatiuni vor fi inc1use in baza impozabila ~i se vor
impozita cu 1% sau 3% impozit pe veniturile rnicrointreprinderilor, in functie de numarul de
angajati.
In scopul impozitarii persoanelor fizice, veniturile din dobanzi inc1ud veniturile obtinute din
obligatiuni. Ca regula general a, dobanzile incasate de la produsele purtatoare de dobanda,
inc1usiv de la obligatiuni, de catre persoane fizice rezidente fac obiectul impozitului de 10%,
prin retinere la sursa de catre platitorul de venit. Prin exceptie, veniturile realizate de
persoanele fizice rezidente din detinerea obligatiunilor care atesta datoria publica a statului,
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precum ~i a unitatilor administrativ-teritoriale, cum este cazul Obligatiunilor, sunt venituri
neimpozabile. Astfel, veniturile din dobanzi obtinute din Obligatiuni de ditre persoanele
fizice rezidente nu sunt venituri impozabile in Romania.
Impozitarea

ca~tigurilor

de capital

Ca~tigul din transferul valorilor mobiliare este calculat ca diferenta pozitiva intre pretul de
vanzare ~i pretul de achizitie, din care se scad orice comisioane, taxe sau alte sume platite
aferente tranzactionarii unor astfel de val~ri mobiliare.

Conform Codului fiscal, ca~tigurile de capital rezultate din transferul de Obligatiuni, obtinute
de persoane juridice rezidente platitoare de impozit pe profit vor fi inc1use in rezultatul
impozabil al societatii (profit sau pierdere) ~i vor fi supuse impozitului pe profit in cota de
16%.
In cazul microintreprinderilor, veniturile din vanzarea Obligatiunilor vor fi inc1use in baza
impozabila a impozitului pe veniturile microintreprinderilor.
Ca regula generala, ca~tigurile de capital obtinute de persoane fizice rezidente ca urmare a
transferului de obligatiuni se inc1ud in categoria veniturilor din investitii ~i fac obiectul
impozitului pe venit la cota de 10 % • Prin exceptie, veniturile realizate de persoanele fizice
rezidente din detinerea obligatiunilor care atesta datoria publica a statului, precum ~i a
unitatilor administrativ-teritoriale, cum este cazul Obligatiunilor, nu sunt supuse impozitarii.
Astfe1, veniturile din ca~tigurile obtinute din vanzarea Obligatiunilor de catre persoanele
fizice rezidente nu sunt venituri impozabile in Romania.
Fondurile de investitii/pensii, rara personalitate juridica, organizate potrivit legislatiei din
Romania nu sunt subiect de impozite ~i taxe in Romania. Astfel, dobanda ~i ca~tigul de capital
obtinute de aceste fonduri din detinerea/tranzactionarea de obligatiuni emise de 0 persoana
juridica romana, nu vor fi impozitate in Romania nici la nivelul fondurilor respective, nici la
nivelul platitorului de venit.
Impozitarea Detinatorilor de Obligatiuni nerezidenti
Codul fiscal define~te ca "nerezident" orice persoana juridica straina sau orice persoana fizica
nerezidenta ~i orice alte entitati straine, inc1usiv organisme de plasament colectiv in val~ri
mobiliare, rara personalitate juridica, care nu sunt inregistrate in Romania potrivit legii.
"Persoanele fizice nerezidente" inseamna persoanele fizice care nu indeplinesc conditiile
pentru a fi considerate persoane fizice rezidente ~i orice persoane fizice cetateni straini cu
statut diplomatic sau consular in Romania, cetateni straini care sunt functionari ori angajati ai
unui organism international ~i interguvernamental inregistrat in Romania, cetateni straini care
sunt functionari sau angajati ai unui stat strain in Romania ~i membrii familiilor acestora.
Tot ill sensul Codului fiscal, "persoanele juridice straine" inseamna orice persoane juridice
care nu sunt persoane juridice romane ~i orice persoane juridice infiintate potrivit legislatiei
europene, care nu au sediul social in Romania.
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Confonn Codului fiscal, anumite tipuri de venituri din surse locale obtinute de nerezidenti :'
sunt impozabile in Romania, indiferent daca veniturile sunt primite in Romania sau in
strainatate.

Impozitarea veniturilor din dobanzi
Confonn Codului fiscal, de regula, veniturile din dobanzi obtinute de nerezidentii din
Romania fac obiectul impozitului de 16% cu retinere la sursa.
Dobanzile platite catre fonduri de pensii, a~a cum sunt acestea definite de legislatia din statuI
membru al Uniunii Europene sau de catre legislatia unui stat membru al Asociatiei Europene
a Liberului Schimb, cu conditia existentei unui instrument juridic in baza caruia sa se
realizeze schimbul de informatii, nu sunt impozabile in Romania.
Prin exceptie, sunt scutite de la impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti
veniturile din dobanzi aferente instrumente10r de datorie publica, cuin este cazul
Obligatiunilor. Astfe1, veniturile din dobanzile obtinute din Obligatiuni de catre persoanele
nerezidente nu sunt venituri impozabile in Romania.

Impozitarea

ca~tigurilor

de capital

Ca regula general a, ca~tigurile de capital obtinute de persoanele juridice nerezidente din
transferul de obligatiuni emise de rezidenti romani nu ar trebui sa faca obiectul impozitarii in
Romania.
Totodata, ca~tigurile de capital obtinute de persoanele fizice nerezidente din transferul de
obligatiuni emise de rezidenti romani sunt supuse impozitarii in Romania.

I
J
J
J
J
J

Cu titlu de exceptie, Codul fiscal prevede scutirea de la impozitare pentru veniturile obtinute
de nerezidenti, amt persoane fizice cat ~i persoane juridice din tranzactionarea unor
obligatiuni emise de catre unitatile administrativ-teritoriale, in lei ~i in valuta, pe piata intema
~i/sau pe pietele financiare internationale. Astfel, veniturile din ca~tigurile obtinute din
vanzarea Obligatiunilor de catre persoane1e nerezidente nu sunt venituri impozabile in
Romania.

Alte aspecte fiscale

Considerafii privind TVA
Confonn Codului fiscal, tranzactiile cu instrumente financiare (cum ar fi Obligatiunile) sunt
in mod normal scutite de TVA rara drept de deducere.

ContribuJia de asigurari sociale de sanatate (UCASS'')
Urmatoarele persoane au calitatea de contribuabili la sistemul de asigurari sociale de sanatate,
Cli respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale,
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precum ~i ale acordurilor privind sistemele de securitate sociaHi la care Romania est,e parte,
dupa caz:
a) cetatenii rom ani cu domiciliul sau re~edinta in Romania;
b) cetatenii straini ~i apatrizii care au solicitat
temporara ori au domiciliulin Romania;

~i

au obtinut prelungirea dreptului de

~edere

c) cetatenii statelor membre ale UE, Spatiului Economic European ~i ai Confederatiei
Elvetiene care nu detin 0 asigurare incheiata pe teritoriul altui stat membru care produce
efecte pe teritoriul Romaniei, care au solicitat ~i au obtinut dreptul de a sta in Romania pentru
o perioada de peste 3 luni;

[

I

d) persoanele din statele membre ale UE, Spatiului Economic European ~i Confederatia
Elvetiana care indeplinesc conditiile de lucrator frontalier ~i desIa~oara 0 activitate salariata
sau independenta in Romania ~i care rezida in alt stat membru in care se intorc de regula
zilnic ori eel putin 0 data pe saptamana.
Persoanele prevazute mai sus, care detin 0 asigurare pentru boala ~i maternitate in sistemul de
securitate sociala din alt stat membru al UE, Spatiului Economic European ~i Confederatia
Elvetiana sau in statele cu care Romania are incheiate acorduri bilaterale de securitate sociala
cu prevederi pentru asigurarea de boala-maternitate, in temeiul legislatiei interne a statelor
respective, care produce efecte pe teritoriul Romaniei, ~i fac dovada valabilitatii asigurarii, nu
au calitatea de contribuabilla sistemul de asigurari sociale de sanatate.
Persoanele fizice, av§.nd calitatea de contribuabili, datoreaza CASS in situatia in care,
cumulat, veniturile obtinute din:
venitul netlbrut sau nonna de venit din activitati independente,
venitul net din drepturi de proprietate intelectuala, stabilit dupa acordarea cotei de
cheltuieli forfetare, precum ~i venitul net din drepturi de proprietate intelectuala;
venitul net distribuit din asocieri cu persoane juridice;
venitul net sau nonna de venit, dupa caz, pentru veniturile din cedarea folosintei
bunurilor;
venitul ~i/sau ca~tigul din investitii. In cazul veniturilor din dividende ~i din dobanzi se
iau in cal cui sumele incasate;
venitul net sau nonna de venit, dupa caz, pentru veniturile din activitati agricole,
silvicultura ~i piscicultura;
venitul brut ~i/sau venitul impozabil din alte surse.
se incadreaza in plafonul anual de eel putin 12 salarii minime brute pe tara.

[
[
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La incadrarea in plafon nu vor fi luate in considerare veniturile realizate din delin~rea ~i
transferul instrumentelor financiare care atesta datoria publica a statului, precum ~i a l1nitalilor
administrativ-teritoriale, inc1usiv din operaliunile de tip repo ~i reverse/repo cu aceste
instrumente, indiferent de piala!locul de tranzaclionare unde are loc operatiunea.
Cota aplicabila in stabilirea CASS este de 10%.

J
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DEFINITII

Aglomeratia Urbana Bucure~ti

are intelesul atribuit acestui termen in Capitolul
"Prezentarea Emitentului" din prezentul Prospect;

ASF

Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania,
infiintata ~i functionand potrivit Ordonantei de Urgenta
a Guvernului nr. 93/2012 privind infiinlarea,
organizarea ~i funclionarea Autoritatii de Supraveghere
Financiara, cu modificarile ~i completarile ulterioare;

BEl

Banca Europeana de Investitii, institutia financiara
a Uniunii Europene, infiintata in 1958 prin Tratatul de
la Roma, cu sediul in Luxemburg;

BERD

Banca Europeana pentru Reconstructie
infiintata in 1991;

BNR

Banca Nalionala a Romaniei;

BVB

Bursa de Valori

Bucure~ti

~1

Dezvoltare,

S.A. in calitate de operator

de piala in sensul Legii Pielei de Capital;

Cazuri de N eexecutare

Cazurile de neexecutare de catre Emitent a obligatiilor
asumate, astfel cum sunt enumerate in Capitolul
"Termenii
Prospect;

Codul fiscal

~i

conditiile Obligatiunilor" din prezentul

Codul fiscal al Romaniei aprobat pnn Legea nr.
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227/2015 privind Codul fiscal, cu modifidirile

~1

completarile ulterioare;

Codul de procedura civila

Codul de procedura civila al Romaniei, aprobat prin
Legea nr. 134/2010, cu modificarile

~i

completarile

ulterioare;

Comisia de autorizare a

Comisia de autorizare a imprumuturilor locale, pentru

imprumuturilor locale sau CAlL

examinarea

~i

avizarea contractariilgarantarii de catre

unitatile administrativ-teritoriale, in calitatea acestora
de persoane juridice, de imprumuturi interne
pe termen scurt, mediu

~i

~i

externe

lung, pentru realizarea de

investitii publice de interes local, pre cum

~i

pentru

refinantarea datoriei publice locale;

Consiliul General, Consiliul

Organul deliberativ al Municipiului

Bucure~ti,

General al Municipiului

exercita atributii privind organizarea

~i

Bucure~ti

aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor
~i

care

functionarea

serviciilor publice de interes local, precum

~i

ale

societatilor ~i regiilor autonome de interes local;

J

J

Conventia de Ca1cul

Formula de ca1cul a cuantumului Dobanzii platibile

Actual!Actual

pentru fiecare Perioada de Dobanda ~i la fiecare Data de
Plata Dobc1nda, astfel cum este prevazuta in Capitolul

J

"Termenii

Conditiile Obligatiunilor" din prezentul

Prospect;

J
J
J
J

~i

Data Inceperii Acumularii

Data de la care Obligatiunile sunt purtatoare de

Dobanzii

Dobanda, incepand de la ~i inc1usiv Data Emisiunii;
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Data Redenominarii

Data la care redenominarea Obligatiunilor in EUR

--devine efectiva, in cazul in care Romania adopta
EUR
ca moneda sa nationala;

Datorie Relevanta

inseamna orice obligatie de plata sub forma de sau care
este reprezentata prill once obligatiune, titluri de
valoare sau orice alt instrument similar;

Deducere Fiscala

are intelesul atribuit acestui termen in sectiunea

"Aspecte Fiscale" din capitolul "Tennenii

~i

Conditiile

Obligatiunilor" din prezentul Prospect;

Depozitarul Central

Depozitarul Central S.A., institutia care fumizeaza
servicii de depozitare, registru, compensare

~i

decontare

in legatura cu tranzactii cu instrumente financiare,
precum

~i

alte operatiuni in legatura cu acestea,

a~a

cum

sunt definite in Legea nr. 297/2004 privind piata de
capital;

Directi va pri vind Prospectul

Directiva 2003/71/CE a Parlamentului European

~i

a

Consiliului privind prospectul care trebuie publicat in
cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru
admiterea va1orilor mobiliare la tranzactionare

~i

modificare a Directivei 2001l34/CE, cu modificarile

de
~i

completarile in vigoare;

Directiva privind Pietele

Directiva 2014/65/EU a Parlamentului European

instrumentelor financiare

Consiliului

din

instrumentelor

15

financiare

Directivelor 2002/02/CE
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mal
~i

2014
~1

privind

de

2011/61IUE;

~i

a

pietele

modificare

a

[I
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Elcen

societatea Electrocentrale Bucure~ti S.A.;

Elementele

Are intelesul atribuit acestui termen in Capitolul
"Rezumat" din prezentul Prospect;

Bucure~ti,

Bucure~ti,

Emitent, Municipiul,

Municipiul

Municipalitatea, Municipiul

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, cod

Bucure~ti

050013, telefon: 021.305.55.00, 021.305.55.50. Codul

cu sediul in Romania,

po~tal

de inregistrare fiscala 4267117;

EUR sau €

Moneda oficiala a 19 state (" Zona euro ") din cele 28 de
state membre ale Uniunii Europene;

Fitch

Agentia de rating de credit Fitch Ratings Ltd avand
sediulm 30 North Colonnade, Canary Wharf London
E14 5GN England;

Hotarare UE

Orice hotarare judecatoreasca pronuntata intr-un stat
membru al Uniunii Europene, altul decat Romania;

J
J
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J
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Hotarare non-UE

Orice hotarare obtinuta in Statele Unite ale Americii
sau in alte state din afara Uniunii Europene;

Intermediari

Sindicatul de intermediere format din Raiffeisen Bank
S.A., Banca Comerciala Romana S.A.

~i

BRD - Groupe

Societe Generale S.A., constituit in vederea prestarii
serviciilor de intermediere in legatura cu emlSlunea,
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~1

plasamentul

admiterea

la

tranzactionate

a

Obligatiunilor, conform contractului de prestari servicii
incheiat intre membrii sindicatului ~i Emitent; referirea
la un Intermediar va fi

0

referire la oricare dintre

membrii sindicatului de intermediere;

Legea administratiei publice

Legea administratiei publice locale 215/2001, cu

locale

modificarile

Legea finantelor publice

Legea

finantele

publice,

cu

completarile ulterioare;

~i

completarile ulterioare;

Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente
financiare

Legea privind valorile mobiliare

~i

privind

Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile

Legea nr. 24/2017

completarile ulterioare;

500/2002

modificarile

Legea finantelor publice locale

~i

~i

operatiuni de piata;

Legea valorilor mobiliare din 1933 a Statelor Unite ale
Americii, astfel cum a fost modificata ulterior;

Ministerul Finantelor Publice

Ministerul Finantelor Publice din Romania, indiferent
de denumirea pe care a avut-o de-a lungul timpului;

Obligatiuni

Obligatiunile nominative, neconvertibile, negarantate,
denominate in RON, emise in forma dematerializata
prin inscriere in cont de catre Municipiul

Bucure~ti,

av§nd 0 valoare nominal a total a de 555.000.000 RON
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dobanda fixa, descrise In prezentul Prospect;

l

OUG privind datoria publica

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind
datoria

publica,

cu

~1

modificarile

completarile

ulterioare;

Perioada de Dobanda

Perioada care Incepe la, ~i incluzand, Data Inceperii
Acumularii Dobanzii

~i

se incheie la, dar excluz§nd,

prima Data de Plata a Dobanzii
succesiva care incepe la,
~1

Dobanzii

~i

~i

inclusiv,

fiecare perioada
0

Data de Plata a

care se incheie la, dar excluzand,

urmatoarea Data de Plata a Dobanzii.

Plata

Orice plata de valoare nominala sau dobanda efectuata
de Emitent in legatura cu Obligatiunile;

Primarul General

organul executiv al Municipiului

Bucure~ti,

indeplinind

o functie de autoritate publica;

Prospectul

prezentul

document,

impreuna

cu

anexele,

amendamentele (daca este cazul), Intocmit ca prospect
In

Articolului

5.1

din

Prospectul de catre Municipiul

J

J
J
J
J
J

sensul

Directiva privind

Bucure~ti,

exclusiv In

scopul admiterii Obligatiunilor la tranzactionare pe
piata reglementata la vedere administrata de BVB;

RADET

Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice
Bucure~ti;
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RATB

Regia Autonoma de Transport Bucure~ti;

Redenominarea Obligatiunilor

conversla Valorii Nominale

~l

calcularea dobanzii

fiecarei Obligatiuni din RON in EUR, in conformitate
cu

mecanismul

prevederilor legale
"Termenii

~i

de
~l

conversie

aplicabil

potrivit

in conformitate cu capitolul

Conditiile Obligatiunilor", in cazulin care

Romania adopta EUR ca moneda sa nationala;

Registrul Detinatorilor

registrul detinatorilor
Depozitarul Central;

Regulamentul 809/2004

Regulamentul COlnisiei nr. 809/2004 din 29 aprilie

de

Obligatiuni

tinut

de

2004 de punere in aplicare a Directivei 2003/711CE a
Parlamentului European
prive~te

~i

al Consiliului in ceea ce

informatiile continute in prospecte, structura

prospectelor, includerea de informatii prin trimiteri,
publicarea prospectelor ~i difuzarea comunicatelor cu
caracter publicitar, cu modificarile ulterioare;

Rezumatul

Are intelesul atribuit acestui termen in capitolul
"Rezumat" din prezentul Prospect;

Scadenta Anticipata

Are intelesul atribuit acestui termen in sectiunea

"Scadenla Anticipatii" din capitolul "Termenii

~l

Conditiile Obligatiunilor" din prezentul Prospect;

[.

[

[
Bucure~ti

Situatiile Financiare ale

Situatiile financiare ale Municipiului

Municipiului Bucure~ti

ann financiari incheiati la data de 31.12.201 7
201

pentru
~l

l
l
l
l
l

31.12.2016,

auditate

pentru

anul

2016

conform
.
raportului Curtii de Conturi de audit asupra sifuatiilor
financiare ale Municipiului Bucure~ti - situatii
consolidate - pentru anul fiscal incheiat la data de
~

, '

'

31.12.2016;

Stat Membru Relevant

Oricare Stat Membru al Spatiului Economic European
care a implementat Directiva privind Prospectul;

TVA

Taxa pe valoare adaugata, astfel cum este definita in
Codul Fiscal;

USD

Dolar SUA, moneda oficiala a Statelor Unite ale
Americii

Zi Lucratoare

~i

a teritoriilor acesteia;

orice zi calendaristica, cu exceptia zilelor de sambata ~i
duminica ~i a sarbatorilor legale din Romania, in care
bancile, sistemele de compensare-decontare (inc1usiv

J
J
J
J
J
J

J
J

Depozitarul Central ~i operatorii de piata) desIa~oara
operatiunile specifice celor care fac obiectul prezentului
Prospect.
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Prospect de admitere la tranzactionare
pe piata reglementata la vedere administrata de Bursa de Valori

a unui numar de [55.500] obligatiuni municipale emise de Municipiul

Emitent
Municipiu} Bucure~ti

Primar General

J

Bucure~ti

Gabriela FIREA

J
J
J
J
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S.A.

Bucure~ti

Sorin CHIRITA

[I
[I
[1

A~
Direetia GeneraHi Management Proieete eu Finantare Extema

Director General
Monica MiNDRU

RaduMERLA
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