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FEDERAłIA ASOCIAłIILOR DE LOCATARI 
TIMIŞOARA 

ROMÂNIA, 300194 TIMIŞOARA str. BRAŞOV nr. 8 
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SentinŃa civilă nr. 1 / 1993 a CurŃii de Apel Timişoara 
 

 

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

Comunicat de presă 
 

 FederaŃia AsociaŃiilor de Locatari Timişoara roagă asociaŃiile de proprietari care au strâns 
semnături pentru anularea majorării preŃului energiei termice să le aducă la sediul FALT şi să 
continuie acŃiunea de strângere de semnături până la sfârşitul lunii septembrie 2009 pentru a ne 
putea prezenta cu aceste semnături în faŃa consilierilor locali în şedinŃa de la sfârşitul lunii 
septembrie. 
 FALT mulŃumeşte tuturor celor care s-au implicat/sau se implică în strângerea de semnături 
şi Ńine să facă precizarea că prin atacarea în contencios administrativ a hotărârii de Consiliu Local 
nr. 272/28 iulie 2009 nu se exclude acordarea ajutoarelor de încălzire acordate de Primărie. 
 Primăria a acordat ajutoare de încălzire suplimentare faŃă de cele acordate de guvern 
datorită faptului că atunci când a decis să majoreze preŃul energiei termice la tarife, cu mult mai 
mari faŃă de alte oraşe (Bucureşti, Cluj, Oradea, Ploieşti, etc.), s-a venit cu motivarea că nu e 
corect să se subvenŃioneze energia termică pentru întreaga populaŃie a Timişoarei ci doar pentru 
persoanele cu venituri mici. 

Precizăm că în anii anteriori au existat o serie de hotărâri de Consiliu Local care aveau ca 
obiect doar ajutorul de încălzire, exemplu: 

- HCL 381/30.10.2007 care la articolul 1 prevede „Pentru perioada sezonului rece, 
noiembrie - decembrie 2007, se menŃine valoarea ajutorului social suplimentar acordat din bugetul 
local, conform Hotărârii Consiliului Local nr.543/2006”, 

- HCL 434/28.10.2008 care la articolul 1 prevede „Pentru perioada sezonului rece, 
noiembrie - decembrie 2008, se menŃine valoarea ajutorului social suplimentar acordat din bugetul 
local, conform Hotărârii Consiliului Local nr.449/18.12.2007”, 

HCL nr. 29/27.01.2009 care la articolul 1 prevede „Pentru perioada sezonului rece, ianuarie 
- aprilie 2009, se menŃine valoarea ajutorului social suplimentar acordat din bugetul local, conform 
Hotărârii Consiliului Local nr. 449/18.12.2007 privind acordarea ajutoarelor pentru incalzirea 
locuintei cu energie termica furnizata in sistem centralizat pentru perioada ianuarie - aprilie 2008”. 

Având în vedere cele trei hotărâri de Consiliu Local Timişoara date ca exemplu este foarte 
clar că şi acum Primăria poate propune o nouă hotărâre asemănătoare care să se refere la noul 
sezon de încălzire noiembrie 2009- aprilie 2010 pe care Consiliul Local o poate aproba fie în luna 
septembrie fie în octombrie fără ca cetăŃenii beneficiari de ajutor de încălzire să piardă acest 
ajutor. 

Referitor la emiterea unei astfel de hotărâri se ajungea şi dacă Guvernul modifică 
prevederile OrdonanŃei de urgenŃă nr. 5/2003 referitor la plafoanele de venit aşa cum s-a întâmplat 
şi în 2006 când s-au dat trei hotărâri consecutive iar din punctul de vedere al metodologiei de 
acordare a ajutoarelor chiar prin hotărârea emisă în iulie s-a hotărât ca în septembrie 2009 să 
apară o hotărâre nouă referitoare la  metodologia de acordare a acestor ajutoare, fapt ce ar putea 
cu această ocazie să prevadă acordarea acestora şi în sezonul următor. 

În concluzie ajutoarele de încălzire suplimentare acordate de primărie nu se pierd decât 
atunci când primăria va dori acest lucru care nu cred că se va întâmpla. 

Solicităm primăriei Timişoara să emită proiectul de hotărâre pentru ajutoarele de încălzire 
suplimentar şi să-l supună aprobării Consiliului Locaşl Timişoara în luna septembrie 2009 odată cu 
metodologia. 

 
 

 
 


