
FEDERAŢIA ASOCIAŢIILOR DE LOCATARI
TIMIŞOARA

ROMÂNIA, 300194 TIMIŞOARA str. BRAŞOV nr. 8
Tel/ fax 201237 e-mail: falt@mail.dnttm.ro, www.falt.ro
Sentinţa civilă nr. 1 / 1993 a Curţii de Apel Timişoara

Membră a Ligii Asociaţiilor de Proprietari HABITAT – România, care este membră IUT – International Union of Tenants

29 iulie 2008
FALT monitorizează execuţia unor lucrări importante pentru Timişoara 

Federaţia Asociaţiilor de Locatari Timişoara (FALT), în parteneriat cu Asociaţia Generală a Inginerilor din 
România  (A.G.I.R.),  implementează  proiectul  „VIITORUL  ORAŞULUI  CERE  ETICĂ  şi  ACŢIUNE” (VOCEA), 
proiect  finanţat  de Uniunea  Europeană prin  programul  PHARE 2005 Consolidarea Democraţiei  în  România, 
Componenta 2 Democraţie, drepturile omului, statul de drept, independenţa justiţiei şi lupta împotriva corupţiei.

În cadrul acestui proiect am selectat printre altele pentru monitorizare lucrările de mai jos:
- Sistem Major Canal – Zona Locuinţe – Strada Polonă;
- Extinderea sistemului de iluminat şi a reţelelor electrice de pe străzile Aida şi Traviata din Municipiul 

Timişoara;
Pentru aceste lucrări prezentăm propunerile, respectiv realizările echipei de proiect.
Sistem Major Canal - Zona Locuinţe – Strada Polonă
La această lucrare am solicitat construirea unor noi cămine de racord amplasate la 1-2 m faţă de clădiri 

aşa cum prevede Ordinul 88/2007 pentru aprobarea, Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi 
de canalizare, întrucât căminele vechi nu corespund şi nu sunt poziţionate corect. Primăria a considerat oportună 
solicitarea noastră  şi  ne-a comunicat  că împreună cu proiectantul,  printr-o dispoziţie  de şantier,  vor  realiza 
aceste cămine din capitolul „cheltuieli neprevăzute”.

Pe perioada  de implementare  a  proiectului  VOCEA,  echipa de proiect,  a  avut  mai  multe întâlniri  cu 
cetăţenii din zonă. La ultima întâlnire a fost prezent şi reprezentantul Primăriei Timişoara, Marius Oneţiu, şef 
birou apă-canal,  care la propunerea echipei de proiect a promis că va solicita societăţii prestatoare de servicii 
S.C. Aquatim  S.A. să realizeze un grafic în care să stabilească exact data şi blocurile de la care o să fie extrasă 
apa din subsolurile imobilelor. Graficul întocmit de S.C. Aquatim  S.A. va fi adus la cunoştinţa cetăţenilor prin 
afişare în zonă şi aceştia vor putea urmări dacă se respectă sau nu acest grafic. Nerespectarea graficului va 
putea fi adusă la cunoştinţa serviciului apă-canal din Primărie, a S.C. Aquatim  S.A. şi a FALT-ului la numerele 
de telefon ale celor trei instituţii.

Pentru realizarea căminelor de racord amplasate la 1-2 m faţă de clădiri se impune, de urgenţă, în zonă, 
identificarea vechilor orificii existente în fundaţie pentru evacuarea apei menajere astfel încât căminele de racord 
să fie poziţionate în faţa acestor  orificii, urmând ca după realizarea acestor cămine să se facă legătura dintre ele 
şi reţeaua stradală.

Primăria a promis că va urgenta lucrările la cheson ceea ce ar permite punerea în funcţiune a canalizării 
principale  şi  ulterior  racordarea  căminelor  de  racord  din  faţa  imobilelor  la  canalizarea  stradală,  urmând  ca 
proprietarii să-şi refacă instalaţiile de canalizare până la căminul de racord şi igenizarea subsolurilor imobilelor, 
ultimele două lucrări fiind în sarcina asociaţilor de proprietari.

Extinderea  sistemului  de  iluminat şi  a  reţelelor  electrice  de  pe  străzile  Aida  şi  Traviata  din 
Municipiul Timişoara
La aceste lucrări am solicitat ca pentru recepţia finală a lucrărilor, fiecare operator să prezinte un buletin 

de măsurare a prizelor de pământ. În data de 22 iulie S.C. Instel-Bruna Montaj S.R.L ne-a prezentat buletinele de 
măsurare a prizelor de pământ, buletine ce vot fi interpretate de expertul AGIR.

Cetăţenii care observată nereguli la lucrările monitorizate de FALT pot sesiza echipa de proiect direct la 
sediul FALT, în scris la adresa noastră str. Braşov, nr.8, telefonic la 0256/201237, 0356/401903 sau la adresa de 
e-mail falt@mail.dnttm.ro.

Echipa de proiect vă stă la dispoziţie în zile de : luni şi miercuri între orele 9-13, marţi şi joi între orele 
9-13, 16-18, vineri între orele 9-12.

Pentru informaţii suplimentare contactaţi pe Manager de proiect ,Olariu Petru, Tel :0722-548400
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi cfcu.PHARE@mfinante.ro  

Proiect finanţat de
UNIUNEA EUROPEANA

Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică compusă din 27 ţări. Statele Membre au 
decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de ani, să construiască o zonă de stabilitate, 
democraţie  şi  dezvoltare  durabilă,  menţinând diversitatea  culturală,  toleranţa  şi  libertăţile  individuale.  Uniunea 
Europeană îşi propune să împărtăşească realizările şi valorile sale cu ţările şi popoarele de dincolo de graniţele ei.
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