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Cap.1. PREAMBUL
Prezenta broşură se doreşte a fi o prezentare a derulării proiectului „VOCI”, cu
accent pe evenimentele care au avut impactul cel mai mare asupra beneficiarilor.
Proiectul „VOCI” a început ca o iniţiativă de creare a unui mecanism replicabil,
de a conştientiza cetăţenii Timişoarei cu privire la drepturile lor de implicare în
procesul de elaborare a proiectelor şi hotărârilor administraţiei publice locale. Grupul
ţintă al proiectului este constituit din 500 de cetăţeni, membri ai Asociaţiilor de
Proprietari / Locatari din Timişoara, dar având în vedere că populaţia Timişoarei este
de aproximativ 310.000 locuitori, numărul estimativ al beneficiarilor indirecţi se ridică
la 60 - 75 % din populaţia oraşului, procesele legislative ale administraţiei locale fiind
de interes pentru majoritatea cetăţenilor oraşului.
Proiectul „VOCI” a dezvoltat activităţi ca: monitorizarea procesului legislativ,
formarea unor grupuri de lucru în diferite cartiere ale Timişoarei, mobilizarea
cetăţenilor în scopul participării la dezbateri publice organizate la Consiliul Local
Timişoara, întâlniri cu parlamentarii şi mass-media.
Obiective generale ale proiectului:
1

Consolidarea ONG-ului (FALT) în scopul implicării în activităţi legate de buna
guvernare şi transparenţa procesului decizional al autorităţilor publice.

2

Capacitarea cetăţenilor de a se implica activ în procesele de elaborare şi
îmbunătăţire a cadrului legislativ.
Obiective specifice:

1. Atragerea de către FALT de noi asociaţii membre.
2. Polarizarea unui grup de specialişti interni şi externi organizaţiei (FALT),
care să conlucreze în activităţi specifice de interes comunitar.
3. Formarea unor grupuri de lucru compuse din cetăţeni membri ai Asociaţiilor
de Proprietari / Locatari, din diferite cartiere ale Timişoarei.
4. Stabilirea unor mecanisme de comunicare eficientă între cetăţenii
Timişoarei, membri ai celor peste 3.000 de asociaţii de proprietari afiliate la FALT şi
aleşii locali.
5. Participarea cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor în cadrul Consiliului
Local Timişoara:
6. Implicarea cetăţenilor în emiterea de opinii referitoare la proiecte legislative
sau modificări ale unor acte legislative de interes naţional, care vor fi remise
parlamentarilor de Timiş.
4

Proprietari. Parteneri pentru o locuire durabilă”, organizată la Bucureşti de Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor sub înaltul patronaj al “Economic
Commission for Europe (UNECE) – Committee on Housing and Land Management
•
În 11 iulie 2007, Împuternicitul Comitet Director, Olariu Petru a participat la
o dezbatere publică la Casa Adam Muller Gutenbrunn referitoare la introducerea
votului uninominal.
•
În 17 iulie 2007, Împuternicitul Comitet Director al Federaţiei Asociaţiilor
de Locatari Timişoara a avut o întâlnire la Primăria Municipiului Timişoara în legătură
cu mărirea preţului la Giga-calorie.
•
În 26 iulie 2007, Împuternicitul Comitet Director al Federaţiei Asociaţiilor
de Locatari Timişoara a avut o întâlnire la COLTERM Timişoara cu o echipa de
consultanţi danezi în legătură cu calitatea serviciilor prestate de COLTERM în
vederea acordării unei finanţări nerambursabile.
Cap.7. CONFERINŢE DE PRESĂ
În data de 18 decembrie 2006, Federaţia Asociaţiilor de Locatari a fost gazda
unei conferinţe de presă organizată în cadrul proiectului „Viitorul Oraşului Cere
Implicare – VOCI”, proiect finanţat de Uniunea Europeană prin programul Phare 2004
– Societatea Civilă. Cu această ocazie s-a prezentat noul proiect care a fost o
iniţiativă de creare a unui mecanism replicabil, al cărui scop a fost acela de a
conştientiza cetăţenii Timişoarei cu privire la drepturile lor de implicare în procesul de
elaborare a proiectelor şi hotărârilor administraţiei publice locale, precum şi
principalele activităţi: monitorizarea procesului legislativ, formarea unor grupuri de
lucru în diferite cartiere ale Timişoarei, mobilizarea cetăţenilor în scopul participării la
dezbateri publice organizate la Consiliul Local Timişoara, întâlniri cu parlamentarii şi
mass-media etc.
În data de 12 aprilie 2007, Federaţia Asociaţiilor de Locatari a organizat altă
conferinţă de presă în cadrul proiectului „Viitorul Oraşului Cere Implicare – VOCI.
Conferinţa a durat aproximativ 45 minute, timp în care s-au prezentat
rezultatele obţinute în prima jumătate a perioadei de implementare a proiectului şi
activităţile planificate pentru următoarea perioadă. La conferinţă au fost invitaţi să
participe reprezentanţi ai presei scrise, televiziunii şi radioului, în vederea distribuirii
pe cât mai multe canale media a informaţiei.
În data de 18.09.2007, se va organiza o conferinţă de presă pentru
comunicarea rezultatelor finale ale proiectului.
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•
Tot în aceeaşi zi, reprezentanta FALT, Ana Mirela Petrovici a participat la
reuniunea de lucru a multiplicatorilor de informaţie europeană din judeţul Timiş,
organizată de Instituţia Prefectului Judeţului Timiş.
•
În 5 februarie 2007, Împuternicitul Comitet Director al Federaţiei
Asociaţiilor de Locatari Timişoara a avut o întâlnire cu consilierul Sorin Grindeanu,
privind finanţarea ONG-urilor de către Primărie.
•
În 6 februarie 2007, Împuternicitul Comitet Director al Federaţiei
Asociaţiilor de Locatari Timişoara a avut o întâlnire cu consilierul Bogdan Achimescu,
privind finanţarea ONG-urilor de către Primărie.
•
În 15 februarie, Împuternicitul Comitet Director al Federaţiei Asociaţiilor de
Locatari Timişoara a participat la o informare ţinută la Primăria Municipiului Timişoara
în legătură cu licitaţiile de proiecte finanţate prin programul Phare.
•
În 6 martie, 2007, Ana-Mirela Petrovici, asistent social al FALT a participat
la Dezbaterea publică cu tema “Problematica contractării sociale la nivel local” la
Casa Adam Muller Gutenbrunn Timişoara.
•
În 9 martie, Împuternicitul Comitet Director al Federaţiei Asociaţiilor de
Locatari Timişoara a dat curs invitaţiei domnului Deputat PNL de Timiş, Cristian
Buşoi şi a participat la o dezbatere publică pe tema sistemului Telpark şi circulaţia în
Municipiul Timişoara.
•
În 13 martie 2007, Ana-Mirela Petrovici, asistent social al FALT a dat curs
invitaţiei Centrului de zi PENTRU VOI din Timişoara şi a participat la deschiderea
oficială a Centrului de zi pentru adulţi cu dizabilităţi intelectuale severe “Ladislau
Tacsi” la sediul de pe strada Anton Bcalbaşa nr. 65 A.
•
În 3 aprilie, Împuternicitul Comitetului Director FALT a participat la şedinţa
Consiliilor Consultative de Cartier la Primăria Municipiului Timişoara.
•
În 17 aprilie 2007, Împuternicitul Comitetului Director FALT a participat la
o discuţie la Comisia Consiliului Local despre problema concesionării activelor
Aquatimului, problema mansardării şi reabilitării energetice.
•
În 18 aprilie 2007 Împuternicitul Comitetului Director FALT a participat la
şedinţa Consiliilor Consultative de Cartier de la Primăria Municipiului Timişoara.
•
În 16 mai 2007, Împuternicitul Comitetului Director al FALT a participat la
o Întâlnire la Primăria Municipiului Timişoara cu experţii URBACT.
•
În 17 mai 2007 Împuternicitul Comitet Director al Federaţiei Asociaţiilor de
Locatari Timişoara a avut o întâlnire la RETIM pentru discutarea contractului de
servicii.
•
În 21 mai 2007,, Împuternicitul Comitet Director al Federaţiei Asociaţiilor
de Locatari Timişoara a avut o întâlnire la Inspectoratul Teritorial în Construcţii în
legătură cu placajele care cad de pe blocuri.
•
În 24 mai 2007, Împuternicitul Comitet Director al Federaţiei Asociaţiilor de
Locatari Timişoara a avut o discuţie la Administraţia Financiară referitoare la
declaraţiile fiscale şi o întâlnire cu comisarul Prohop de la Inspectoratul de Poliţie al
Municipiului Timişoara referitoare la monumentele istorice.
•
În perioada 21-22 iunie 2007, Olariu Petru, Împuternicit Comitet Director al
FALT, a participat la conferinţa “Relaţia Guvern – Administraţie Publică - Asociaţii de
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Cap.2. LANSAREA OFICIALĂ A PROIECTULUI
Proiectul „VOCI” a demarat în 23.09.2006 cu activităţi de recrutare, selecţie şi
instruire a personalului, selectarea consultanţilor externi, dotare cu echipamente.
Lansarea oficială a proiectului a avut loc prin intermediul unei conferinţe de
presă în data de 18 decembrie 2006. Cu această ocazie s-a anunţat lansarea
proiectului, scopul acestuia, precum şi principalele activităţi. La conferinţă au fost
invitaţi să participe reprezentanţi ai presei scrise, televiziunii şi radioului, în vederea
distribuirii pe cât mai multe canale media a informaţiei.
La conferinţa de presă au participat: Daniel Dancea - Radio Timişoara;
Gheorghe Miron - Ziua de Vest; Anton Borbely - România Liberă; Lucian Sava Agenda Zilei; Marius Horescu - Agenda; Petru Nicolae Dolângă - Renaşterea
Bănăţeană.
Lansarea proiectului „VOCI” a fost reflectată în presa scrisă după cum
urmează:
• 3 articole în ziarul „Ziua de Vest” (1 articol - 15 dec.2006 pag.1 , 2 articole .20 dec.2006, pag.1 şi 4)
• 1 articol în ziarul „Agenda Zilei” (19 dec.2006, pag.1)
• 1 articol în ziarul „Renaşterea Bănăţeană” ( 19 dec.2006, pag.2)
Imagini de la conferinţa de presă:

5

Cap.3. PAGINA ORGANIZAŢIEI
În luna decembrie 2006 şi lunar de atunci, FALT a actualizat pagina web a
federaţiei. Pagina web este o interfaţă comodă între cetăţeni şi federaţie, care
permite un acces facil la informaţii, fără a fi necesară deplasarea la sediul
organizaţiei.

• de a sensibiliza cetăţenii în vederea creşterii vigilenţei şi semnalării la poliţie
a încălcărilor de lege observate.
Împuternicitul Comitetului Director FALT a răspuns iniţiativei Poliţiei
Municipiului Timişoara implicându-se în programul privind “diminuarea criminalităţii
stradale”.
În cadrul acestui program Împuternicitul Comitetului Director FALT a participat
la mai multe intâlniri, printre care amintim întâlnirea din 29 noiembrie 2006.
În 4 aprilie 2007, Olariu Petru, Împuternicit Comitet Director al Federaţiei
Asociaţiilor de Locatari Timişoara a dat curs invitaţiei Inspectoratului de Poliţie al
Judeţului Timiş şi a participat la întâlnirea tuturor partenerilor pentru semnarea
noului “Protocol de colaborare pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii stradale
în sistem integrat” în judeţul Timiş.
Cap.6. PARTICIPAREA LA EVENIMENTE

Actualizarea paginii web a adus următoarele elemente noi şi de impact:
• A creat un forum de discuţii on-line;
• A creat un formular destinat colectării de sugestii şi observaţii.
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•
25 septembrie 2006 – întâlnire la Centrul Euroregional pentru Democraţie
cu privire la alocarea de fonduri de la Consiliul Local şi proiectul de buget al
Municipiului Timişoara. Au participat reprezentanţi ai Consiliilor de Cartier şi
Consilieri locali, managerul de proiect, mass-media.
•
28 septembrie 2006 - Întâlnire cu doamna Grapini, preşedinta Partidului
Conservator - filiala Timiş pe problema ajutoarelor de încălzire şi încălcarea
autonomiei locale de către Guvern prin emiterea Ordonanţei 57/2006.
•
În 3 octombrie 2006, Împuternicitul Comitetului Director FALT a participat
la şedinţa Consiliilor Consultative de Cartier.
•
4 octombrie 2006 - participare la Consiliul Consultativ al Instituţiei
Prefectului Judeţului Timiş. FALT este membru al acestui consiliu creat în anul 2006
şi participă regulat la întâlnirile trimestriale ale acestuia, prilej cu care supune atenţiei
grupului de lucru problemele cu care se confruntă cetăţenii Municipiului Timişoara.
•
În 10 octombrie 2006 Împuternicitul Comitetului Director FALT a avut o
întâlnire la Consiliul Judeţean, Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie în
legătura cu problema ajutoarelor de încălzire.
• În 23 octombrie 2006, Împuternicitul Comitetului Director FALT a participat
la şedinţa comună a Consiliilor Consultative de Cartier şi a Consiliului Seniorilor
Timişoara.
•
În 25 octombrie 2006, Managerul adjunct Ormos Tiberiu a dat curs
invitaţiei Primăriei Timişoara şi Institutului Kaizen Global şi a participat la Conferinţa
Internaţională Kaizen, ţinută la Timişoara unde s-a discutat despre serviciile publice
şi guvernamentale, de interes pentru administraţia publică locală din Timişoara.
•
În perioada 27 octombrie 2006 - 3 noiembrie 2006 – Participarea
managerului la un curs de Regenerare Urbană, organizat de INA.
•
În 8 decembrie 2006, Consilierul juridic Ormos Tiberiu a dat curs invitaţiei
Asociaţiei Pro Medierea şi a participat alături de alţi reprezentanţi ai instituţiilor
publice şi ai societăţii civile la seminarul cu tema “ Medierea - Modalitate de
Soluţionare a disputelor” în cadrul căruia s-au prezentat avantajele şi aplicarea
medierii ca modalitate de soluţionare alternativă a disputelor.
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susţinerea sau patronarea de către Instituţia Prefectului a anumitor
activităţi desfăşurate de mediul asociativ;
derularea de parteneriate – desfăşurarea de activităţi în comun în
vederea atingerii obiectivelor acestora;
preluarea de către ONG a unor activităţi de interes public major;
alocarea de resurse umane sau / şi logistice către ONG-uri.
Grupul Consultativ se reuneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar, toţi
membrii Grupului fiind egali în ceea ce priveşte puterea de decizie
FALT a participat la toate întâlnirile organizate ale Grupului Consultativ ONG al
Instituţiei Prefectului după cum urmează:
În data de 4 octombrie 2006 – din partea FALT au participat AnaMirela Petrovici şi Anca Poruţiu.
În data de 6 decembrie 2006 – a dat curs invitaţiei Olariu Petru,
Împuternicit Comitet Director al FALT.
În data de 7 februarie 2007 – a participat Olariu Petru, Împuternicit
Comitet Director al FALT.
În data de 18 aprilie – din partea FALT a participat consilierul juridic
Oanea Gabriela.
În data de 6 iunie 2007 - din partea FALT a participat consilierul
juridic Oanea Gabriela.
Colaborări cu Liga Naţională Habitat
Federaţia Asociaţiilor de Locatari Timişoara ( FALT) este membră a Ligii
Habitat România.
În perioada 28 octombrie – 01 noiembrie 2006 a participat la Conferinţa cu
participare Internaţională a Ligii Naţionale HABITAT şi la Adunarea Generală a Ligii
Naţionale HABITAT de la Predeal.
În perioada 5-9 iunie 2007, Împuternicitul Comitet Director al Federaţiei
Asociaţiilor de Locatari Timişoara a participat la Conferinţa Naţională a Ligii
Asociaţiilor de Proprietari – HABITAT de la Poiana Braşov.
Colaborări cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Timiş
FALT a avut şi are un protocol semnat cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului
Timiş.
În cadrul parteneriatului dintre Federaţia Asociaţiilor de Locatari Timişoara cu
Inspectoratul de Poliţie Judeţeană Timiş ce îşi propune combaterea faptelor
infracţionale stradale cu impact direct asupra comunităţii în vederea asigurării unui
climat de siguranţă publică, FALT are rolul:
• de a desfăşura în colaborare cu Poliţia de Proximitate, acţiuni comune de
informare şi conştientizare a cetăţenilor asupra riscurilor victimizării, în scopul luării
măsurilor de auto protecţie personală sau colectivă;
• de a distribui, prin intermediul Biroului de Consiliere pentru Cetăţeni şi prin
asociaţiile de proprietari nemembre, materiale preventive destinate atingerii
obiectivului programului;
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Formular sugestii şi observaţii
Cetăţenii Municipiului Timişoara care doresc să se implice în rezolvarea
problemelor comunităţii locale (hotărâri ale consiliului local cât mai bune pentru
cetăţeni, legi etc.), prin formularea de sugestii şi observaţii, sunt rugaţi să propună
acest lucru, în scris, pe adresa Federaţia Asociaţiilor de Locatari Timişoara, str.
Braşov nr. 8, cod poştal nr. 300194, şi pe adresa www.falt.ro sau falt@mail.dnttm.ro,
indicând datele de contact pentru a putea fi contactaţi şi sprijiniţi în acest sens.
Materialele informative despre proiectele de hotărâri ale consiliului local se
găsesc pe adresa www.primariatm.ro şi la sediul FALT.
1. Descrierea pe scurt a problemei ................................................................
.............................................................................................................................
2. Sugestii sau observaţiile pentru rezolvarea problemei ................................
..............................................................................................................................
3. Sunteţi dispus să participaţi alături de alţi cetăţeni şi echipa FALT pentru
susţinerea acestor sugestii în dezbaterile publice solicitate de FALT? (Se încercuieşte
după caz Da sau Nu)
DA
NU
4. Sunteţi dispus să informaţi şi alţi cetăţeni despre problema identificată, cât
şi despre posibilitatea de a participa la dezbaterile publice? (Se încercuieşte după
caz DA sau Nu)
DA
NU
Date de contact:
Numele şi prenumele:......................................................................
Adresa: ...........................................................................................
Telefon: .........................................E-mail ........................................
• A inclus pagina web în cele mai utilizate motoare de căutare, pentru a fi
accesibilă tuturor cetăţenilor;
• A inclus pe pagină un contor al numărului de accesări, în vederea posibilităţii
de cuantificare ulterioară a impactului acestui mijloc de informare;
• A creat un mecanism facil pentru actualizarea cu regularitate a informaţiilor
conţinute în pagina web.
La data realizării acestei broşuri pagina a avut 23598 de accesări
7

Cap.4. ÎN FOLOSUL CETĂŢEANULUI
4.1. Informarea cetăţenilor prin mass-media şi materiale promoţionale
Având în vedere că cetăţenii îşi iau informaţiile şi din mass-media, participarea
managerului de proiect la emisiuni radio / TV a fost o cale foarte bună de a disemina
informaţii de interes public. În toate emisiunile la care a participat, acesta a abordat
un mesaj direct, cetăţenii fiind astfel informaţi, printr-un limbaj nespecializat, despre
problemele generale pe care proiectul le abordează.
Astfel, au existat participări la emisiuni ale posturilor de radio şi televiziune:
- 4 octombrie 2006 – Interviu Radio Timişoara acordat de managerul de
proiect, dl. Olariu Petru: ajutoarele de încălzire acordate de Primărie din bugetul local
- 13 octombrie 2006 – Interviu cu durata de o oră, acordat de managerul de
proiect, dl. Olariu Petru, la Analog TV cu Raluca Pantea, referitor la HCL
319/25.07.2006 privind ajutoarele pentru încălzire.
- 17 octombrie 2006 – Interviu acordat de managerul de proiect, dl. Olariu
Petru, la Radio Guerrilla: ajutoarele de încălzire şi problema cu oprirea încălzirii de
către persoane neautorizate din cadrul asociaţiilor.
- 17 octombrie 2006 – Interviu acordat de managerul de proiect, dl. Olariu
Petru, la Realitatea TV: problema opririi încălzirii de către unele persoane din
asociaţie, care nu doresc să mai plătească încălzirea şi nemulţumirile celor care vor
căldură şi nu sunt de acord cu oprirea ei.
- 17 octombrie 2006 – Emisiune Europa Nova FM cu durata de o oră, în
direct, pe probleme legate de HCL 319/2006 privind ajutoarele pentru încălzire;
invitaţi: D-na Lucia Tudoran – Director executiv Direcţia de Muncă, Solidaritate
Socială şi Familie, Dl. Aurel Mihuţ - realizator şi Dl. Olariu Petru - manager de proiect.
- 18 octombrie 2006 – Analog TV, emisiune cu durata de o oră, cu Adrian
Adam, privitoare la problemele legate de HCL 319/2006 privind ajutoarele pentru
încălzire create de Ordonanţa 57/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei,
precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice şi normele de
aplicare; au participat subprefectul Marossy Zoltan, Bodo Adrian, Director Economic
la Primăria Timişoara şi Olariu Petru, managerul proiectului.
- 19 octombrie 2006 - Radio Timişoara – emisiune de o oră la care a
participat managerul de proiect, Olariu Petru; s-au discutat Ordonanţa nr. 57/2006
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea
de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru
plata energiei termice şi normele de aplicare, intervenţii făcute la parlamentarii de
Timiş şi s-a răspuns la telefon referitor la problemele rezultate.
- 26 octombrie 2006 – Interviu în direct la TVR Timişoara al managerului de
proiect, Olariu Petru, în legătura cu Comisia energetică şi modul de selectare a
blocurilor pentru reabilitare.
- 30 octombrie 2006 – Managerul proiectului a participat la o emisiune în
direct la Radio Timişoara, răspunzând apelurilor interactive ale cetăţenilor.
8

• Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare.
• Legea 325/2006 privind serviciul de alimentare cu energie termică.
• Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice etc.
Au fost prezenţi un număr de peste 40 de cetăţeni interesaţi în mod direct de
problemele dezbătute, parlamentari de Timiş şi reprezentanţi ai mass-media.
Reprezentanţii mass-media au fost: Otilia Olariu de la Radio Timişoara;
Gheorghe Miron de la „Ziua de Vest” şi "Focus” şi Sorin Precup de la „Renaşterea
Bănăţeană”.
Relatarea evenimentului în mass-media: 3 apariţii în presa scrisă după cum
urmează: două articole în „Ziua de Vest„ şi unul în „Renaşterea Bănăţeană”.
3. A treia întâlnire cu parlamentarii va avea loc în data de 14.09.2007 şi va
avea următoarea ordine de zi :
•
Proiectul de lege privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva
dezastrelor naturale – cutremure de pământ, alunecări de teren şi inundaţii.
•
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 16/2001 privind gestionarea
deşeurilor industriale reciclabile.
•
Legea 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
asociaţiilor de proprietari.
•
Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi
canalizare, Legea 325/2006 privind serviciul de alimentare cu energie termică şi
Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, etc.
Cap.5. ACTIVITĂŢI SUPLIMENTARE
Colaborări cu Instituţia Prefectului
FALT face parte din grupul Consultativ ONG al Instituţiei Prefectului – judeţului
Timiş alături de alte 12 ONG-uri.
Grupul Consultativ este o structură informală ce funcţionează pe lângă
Instituţia Prefectului.
Scopul acestui grup este îmbunătăţirea relaţiei Prefectului judeţului Timiş cu
societatea civilă şi creşterea gradului de consultare a acestuia cu organizaţiile
neguvernamentale pe problematică specifică activităţii desfăşurate de parteneri.
Activităţile membrilor în cadrul Grupului se desfăşoară pe bază de voluntariat.
Competenţa grupului se limitează la problematica relaţiilor dintre instituţii
publice şi organizaţii neguvernamentale. În acest sens, grupul abordează teme şi
subiecte ce ţin în mod nemijlocit de relaţiile menţionate, prioritare fiind subiectele ce
privesc dezvoltarea sectorului asociativ în ansamblul său.
Principalele teme de interes sunt:
A.
reglementările legale privind funcţionarea ONG.
B.
formele în care se materializează relaţia dintre Instituţia Prefectului şi
organizaţiile neguvernamentale:
implicarea / consultarea ONG în procesul de elaborare a politicilor
publice;
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proiectului „Viitorul Oraşului Cere Implicare - VOCI” finanţat de Uniunea Europeană
prin programul Phare 2004.

2. Federaţia Asociaţiilor de Locatari Timişoara şi Asociaţia pentru Protecţia
Consumatorilor Timişoara au organizat o a 2-a întâlnire cu cetăţenii în cadrul
proiectului „Viitorul Oraşului Cere Implicare - VOCI” finanţat de Uniunea Europeană
prin programul Phare 2004, Societate Civilă, în data de 20 aprilie 2007 .
Problemele pe care le-am abordat la această întâlnire cu parlamentarii au fost:
• Legea privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de
proprietari.

- 1 noiembrie 2006 – „Apel interactiv” Radio Timişoara – emisiune cu preluare
de apeluri telefonice - la care a participat managerul de proiect, Olariu Petru.
- 11 noiembrie 2006 – Interviu acordat de managerul de proiect, Olariu Petru,
la TVR Timişoara - Scumpirea gazelor naturale.
- 13 decembrie 2006 – Managerul proiectului a dat un interviu la TVR
Timişoara privind reabilitarea termică a clădirilor în Timişoara.
- 16 decembrie 2006 - Radio Timişoara, Apel Interactiv – emisiune cu
preluare de apeluri telefonice -, răspunsuri prin telefon la problemele cetăţenilor
acordate de către managerul proiectului, Olariu Petru.
- 16 ianuarie 2007 - Interviu Analog TV acordat de către managerul de
proiect, Olariu Petru: problema montării repartitoarelor de costuri pentru încălzire.
- 18 ianuarie 2007 – Opinia Publică, emisiune de o oră la Analog TV.
Repartitoare de costuri pentru încălzire; invitaţi: Olariu Petru, manager de proiect,
Avramovici Viorel, Director Colterm şi Nisipeanu Valeriu, director firmă repartitoare.
- 28 ianuarie 2007 - Emisiune la Radio Timişoara cu managerul de proiect,
Olariu Petru, de prezentare a proiectului VOCI.
- 14 februarie 2007 – Emisiune la Analog TV Timişoara pe probleme cu
ajutorul de încălzire acordat de Primărie; nerespectarea termenului de acordare a
ajutoarelor.
- 15 februarie 2007 – Interviu Europa Nova TV Timişoara despre reabilitarea
clădirilor.
- 19 februarie 2007 – Interviu TVR Timişoara, probleme cu Electrica, difuzat şi
pe TVR1, TVR2, iar pe 20 februarie pe TVR 1.
- 20 februarie 2007 – Interviu Analog TV despre deţinerea animalelor în
blocurile de locuinţe.
- 21 februarie 2007 – Interviu Analog TV pe problema ajutoarelor de încălzire.
- 23 februarie 2007 – Interviu Europa Nova TV despre problema
retehnologizării la Colterm şi influenţa ei asupra tarifelor şi mediului;
- Interviu Analog TV – problema deţinerii animalelor la bloc.
- 1 martie 2007 – Interviu pentru TVR Timişoara despre grilele cu consum
privind gazul, preţurile diferenţiate în funcţie de consum.
- 2 martie 2007 – Interviu Radio Europa Nova – dialog cu cetăţenii.
- 5 martie 2007 – Interviu telefonic cu TVR Timişoara referitor la acţiunea de
monitorizare a parlamentarilor.
- 9 martie 2007 - Interviu TV Analog – reabilitarea imobilelor, posibile surse de
finanţare pentru cota de participare a asociaţiei – 33% şi interviu la TVR Timişoara
referitor la dezbaterea Telpark.
- 13 martie 2007 – Interviu TVR Timişoara pe problema modificărilor
contractelor pentru gazele naturale.
- 23 martie 2007 – Interviu Analog TV despre repartitoare de costuri pentru
încălzire.
- 26 martie 2007 – „Apel interactiv” – Interviu Radio Timişoara despre legea
locuinţei şi repartitoare de costuri pentru încălzire.
- Interviu Radio Europa Nova despre repartitoare de costuri pentru încălzire.
- 29 martie 2007 – Emisiunea cu Adrian Adam, la Analog TV.

28

9

Principalii invitaţi au fost parlamentarii de Timiş, cetăţenii interesaţi din
municipiul Timişoara şi reprezentanţi din mass-media locală.
Dintre parlamentarii invitaţi au fost prezenţi următorii: Petru Andea - Deputat
PSD, Ştefan Glăvan - Deputat PC, Niculae Mircovici – Deputat UBB şi Tiberiu Toro Deputat UDMR. Problemele abordate au reprezentat o mare necesitate pentru
cetăţeni. Cei patru parlamentari prezenţi, echipa proiectului implementat de FALT şi
peste 100 de timişoreni au dezbătut problema preţului la energia termică, Legea
locuinţei, Legea cu privire la ajutoarele de încălzire şi Legislaţia privind serviciile
publice comunitare etc. De asemenea, a fost analizată reabilitarea termică a clădirilor
din Timişoara şi proiectul de lege a creditului colectiv.
Invitaţia a fost trimisă pentru mass-media, următorilor: presa scrisă: Agenda,
Agenda Zilei, Bănăţeanul, Hnasa Rec, Heti Uj So, Nyugati Jelen, Timişoara,
România Libera, Mediafax, Renaşterea Banaţeană, Monitorul PMT, Evenimentul
Zilei, Prima Oră, Ziua de Vest, radio şi TV: Radio Timişoara, Radio Europa Nova,
Radio Analog, Radio Vest, TV Europa Nova, Pro FM, TVR Timişoara, TV Analog, Pro
TV.
Dintre reprezentanţii mass-media, au dat curs invitaţiei următorii: din presa
scrisă: Roxana Munţiu - Renaşterea Bănăţeană, Lucian Sava - Agenda Zilei,
Gheorghe Miron - Ziua de Vest, Florin Jurca - Radio Timişoara şi Mihaela Călin –
Analog TV.
Întâlnirea a fost reflectată în mass-media după cum urmează:
- 6 apariţii în presa scrisă monitorizată de FALT (2 articole - Ziua de VEST, 2
art. - Agenda Zilei, 1 art. - Timişoara şi 1 art. Renaşterea Bănăţeană)
- 1 apariţie Analog TV
- 1 apariţie Radio Timişoara.

- 3 aprilie 2007 – Interviu la TVR Timişoara despre repartitoare de costuri
pentru încălzire.
- 19 aprilie 2007 – Emisiune în direct cu telefoane ale ascultătorilor la Radio
Timişoara.
- 3 mai 2007 TV – Analog - Participare la emisiunea „Opinia publică are ceva
de spus” în legătura cu colectarea duală a deşeurilor pe teritoriul Timişoarei.
- 15 mai 2007 – Radio Timişoara, emisiune în direct cu telefoane ale
ascultătorilor.
- 18 mai 2007 – Analog TV - Siguranţa clădirilor.
- 21 mai 2007 – B1TV - Interviu - Probleme legate de asociaţiile de
proprietari, legislaţie.
- 30 mai 2007 – TVR Timişoara - Interviu - Realizarea protocolului cu Primăria
Municipiului Timişoara şi Inspectoratul de Stat în Construcţii referitor la refacerea
faţadelor imobilelor.
- 31 mai 2007 – TV Europa Nova - Interviu - Realizarea protocolului cu
Primăria Municipiului Timişoara şi Inspectoratul de Stat în Construcţii referitor la
refacerea faţadelor imobilelor.
- 1 iunie 2007 – Radio Timişoara - Interviu - Realizarea protocolului cu
Primăria Municipiului Timişoara şi Inspectoratul de Stat în Construcţii referitor la
refacerea faţadelor imobilelor.
- 5 iunie 2007 – TV Analog - Probleme legate de reabilitare din punctul de
vedere al seismelor.
- 13 iunie 2007 – Radio Timişoara - Rezultatul Conferinţei Naţionale
HABITAT – interviu.
- 14 iunie 2007 – Radio Timişoara - Dezbaterea publică din 14 iunie 2007
despre proiectele referitoare la bugetele de venituri şi cheltuieli ale societăţilor
comerciale (S.C. „Horticultura”, “Pieţei”, „ S.C.” Administrarea Domeniului Public” şi
S.C “Drumuri Municipale), respectiv R.A “Transport”.
- 27 iunie 2007 – TVR Timişoara - Problemele solicitate la dezbaterea
publică din 14 iunie 2007.
- 4 iulie 2007 – TVR Timişoara, TVR 1 şi TVR 2 - Primele directorilor şi ale
membrilor Consiliilor de administraţie ale societăţilor comerciale subordonate
Consiliului Local.
- 10 iulie 2007 – Europa Nova - Legislaţie referitoare la dezmembrări,
autorizaţia de construcţie.
- 11 iulie 2007 – TVR Timişoara - despre votul nominal – cum votează
parlamentarii.
- 19 iulie 2007 – TV Europa Nova - Probleme de buget, criterii de
performanţă, prime de performanţă.
- 14 august 2007 – Interviu la Europa Nova TV cu privire la clădirile cu risc
seismic.
- 21 august 2007 – Interviu la Analog TV despre reabilitarea locuinţelor.
- 21 august 2007 – Interviu în direct la TVR Europa Nova cu privire la clădirile
cu risc seismic.
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La această dezbatere au participat peste 25 ONG-uri.
5. Dezbatere publică - 9 martie 2007 privind alocarea de finanţări
nerambursabile de la bugetul local în municipiul Timişoara, a fost solicitată de către
Coaliţia de ONG-uri, din care a făcut parte şi FALT.
6. Dezbatere publică - 14 iunie 2007 privind transparenţa decizională în
administraţia publică cu privire la următoarele proiecte de Hotărâre a Consiliului
Local Timişoara.
1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe
anul 2007 şi a Listei de investiţii pe anul 2007 ale S.C. Administrarea Domeniului
Public S.A.
2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a
criteriilor şi a obiectivelor de performanţă ale S.C. "HORTICULTURA" S.A. Timişoara
pe anul 2007.
3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a
criteriilor şi obiectivelor de performanţe pe anul 2007 ale SC "PIEŢE" SA.
4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli a
criteriilor şi obiectivelor de performanţă ale S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. pentru
anul 2007.
5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli
pentru anul 2007 al Regiei Autonome de Transport Timişoara.
În cadrul acestei dezbateri, s-au făcut observaţii scrise la aceste proiecte şi au
fost susţinute de echipa de proiect împreună cu cetăţenii şi alte ONG-uri.
Alte dezbateri publice la care am fost invitaţi să participăm:
7. Dezbatere publică – 15 februarie 2007 privind următoarele planuri
urbanistice de detaliu:
1. Plan Urbanistic Detaliu "Locuinţe şi funcţiuni complementare" zona Plopi Sud
- Gen. Magheru, Timişoara.
2. Plan Urbanistic Zonal "Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare",
extravilan Timişoara, aeroportul utilitar Cioca.
3. Plan Urbanistic de Detaliu "Locuinţe colective şi funcţiuni complementare",
strada Dr. Grigore T. Popa nr. 81, Timişoara.
4. Plan Urbanistic de Detaliu "Clădire pentru birouri şi servicii în regim
S+P+3E+Er" Calea Bogdăneştilor nr. 12 şi 12A, Timişoara.
5. Plan Urbanistic de Detaliu "Clădire pentru birouri, comerţ şi locuire în regim
S+P+4E-5Eparţial" bv. Cetăţii nr. 19, Timişoara.
6. Plan Urbanistic de Detaliu "Locuinţe colective în regim D+P+5E" - str.
Luceafărul nr. 9-11, Timişoara.
7. Plan Urbanistic de Detaliu "Bloc de locuinţe D+P+4E+M" str. Orşova, nr. 1921, Timişoara.
4.5. Întâlniri cu parlamentarii de Timiş;
1. Federaţia Asociaţiilor de Locatari Timişoara (FALT) a organizat “Întâlnirea
parlamentarilor de Timiş cu cetăţenii” în data de 24 noiembrie 2006 în cadrul
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4.3.14. Şedinţa Consiliului Local Timişoara din 24 .08.2007
În cadrul acestei şedinţe extraordinare s-au conferit patru titluri de cetăţean de
onoare al municipiului Timişoara.
4.3.15. Şedinţa Consiliului Local Timişoara din 25.09.2007
Până în momentul redactării prezentului material nu toate proiectele sunt
publicate. Ca urmare, am monitorizat proiectele de hotărâri apărute până la această
dată. Aceste proiecte conţin doar asocieri ale ONG-urilor cu Consiliul Local pentru
derularea unor proiecte de finanţare, ca urmare nu avem de făcut observaţii.
4.4. Dezbateri publice solicitate de către FALT şi alte instituţii:
Federaţia Asociaţiilor de Locatari Timişoara a analizat problemele cu care se
confruntă cetăţenii şi le-au supus atenţiei autorităţilor locale. De asemenea, a
analizat proiectele de HCL şi a propus îmbunătăţirea lor executivului, iar atunci când
nu s-au înţeles cu executivul, s-au cerut dezbateri publice.
S-au organizat dezbateri publice referitoare la:
1. Dezbatere publică - 20 octombrie 2006 privind acordarea ajutoarelor pentru
încălzirea locuinţei.
La această dezbatere publică au participat peste 70 de cetăţeni.
2. Dezbatere publică - 16 noiembrie 2006 privind următoarele proiecte:
1. Proiect de hotărâre privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea
termică a unor blocuri de locuinţe - condominii din municipiul Timişoara - a fost
discutat la cererea FALT.
2. Proiect de hotărâre privind organizarea şi desfăşurarea jocurilor de artificii în
municipiul Timişoara.
La această dezbatere publică au participat peste 55 de cetăţeni .
3. Dezbatere publică - 18 ianuarie 2007 privind următoarele proiecte:
1. Plan urbanistic de detaliu "Biserica Ortodoxă Română - Zona Tipografilor,
Timişoara".
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Conceptului Integrat de Măsuri pentru
Reabilitarea Prudentă şi Revitalizarea Economică a Cartierelor Istorice din Timişoara.
La această dezbatere publică au participat peste 150 de cetăţeni.
4. Dezbatere publică - 1 februarie 2007 privind următoarele proiecte:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al municipiului
Timişoara pe anul 2007.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome Apă Canal AQUATIM Timişoara în societate comercială pe acţiuni şi asocierea
Municipiului Timişoara cu Judeţul Timiş, Oraşul Deta şi Oraşul Jimbolia, în vederea
înfiinţării operatorului regional pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de
canalizare.
3. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare şi selecţionare
a proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local 2007.
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- 6 septembrie 2007 – Apel interactiv la Radio Timişoara referitor la
repartitoare de costuri pentru încălzire, asigurări, impozite şi taxe.
- 10 septembrie 2007 – Emisiune în direct la TVR Timişoara despre
problemele rezolvate de FALT.
- 11 septembrie 2007 – Interviu la Radio România Actualităţi despre
repartitoare de costuri pentru încălzire, modul cum se aplică legislaţia referitoare la
acestea şi necesitatea montării lor.
Activitatea FALT a fost reflectată şi în presa scrisă prin mai multe articole de
presă, prin care FALT a avut o poziţie privind problemele cetăţenilor.
Prin apariţiile în presa scrisă, au fost mediatizate activităţile organizaţiei,
precum şi activităţile desfăşurate în cadrul Proiectului Viitorul Oraşului Cere Implicare
– VOCI, activităţi care au fost reflectate în presa scrisă în peste 60 de articole,
constituind un mijloc eficient de comunicare permanentă cu comunitatea.
În timpul implementării proiectului, echipa de proiect şi voluntarii au distribuit
gratuit cetăţenilor:
4 ediţii a 500 exemplare din Buletin VOCI format A3,
4 ediţii a 2000 exemplare din 2000 Buletine VOCI format A4,
25.000 Pliante informative despre proiect,
100 exemplare a Manualului de proceduri,
1000 de Broşuri privind activitatea şi rezultatele proiectului.
4.2. Solicitări făcute de FALT pentru soluţionarea problemelor cetăţenilor
la nivel local şi naţional
Aspecte legate de acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu energie
termică furnizată în sistem centralizat de către Primăria Timişoara
Federaţia Asociaţiilor de Locatari Timişoara, în numele cetăţenilor Timişoarei, a
cerut sprijinul tuturor parlamentarilor de Timiş pentru corectarea OUG 57/2006 pentru
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de
ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata
energiei termice.
În urma demersurilor Federaţiei Asociaţiilor de Proprietari Timişoara la
Ministerul Administraţiei şi Internelor, Prefectură, Liga Habitat şi discuţii deschise cu
Ministrul Secretar de Stat la Ministerul Administraţiei şi Internelor, dl. Mircea Toader,
şi intervenţii în Consiliul Local - întâlnirea cu dl. Primar Gheorghe Ciuhandu, dl
secretar Ion Cojocari şi directorul economic Adrian Bodo, s-a adoptat HCL nr. 543
/28.11.2006, care modifică HCL nr. 479 din 31.10.2006 prin care ajutoarele acordate
cetăţenilor au fost diminuate, stabilindu-se acordarea de către Primăria Timişoara a
ajutoarelor financiare pentru persoanele care utilizează energia termică în sistem
centralizat, prezentate în tabelul de mai jos.
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Plafon venit
(RON / pers)

Ajutor financiar
lunar acordat de
Primărie
( 6 luni)
(RON / lună
/familie)

01
Până la 125.00
125.01 – 170.00
170.01- 210.00
210.00 – 250.00
250.01- 290.00
290.01 – 345.00
345.01 – 390.00
390.01 – 440.00
440.00 – 500.00
500.01 – 600.00
600.01 – 700.00

02
45
55
70
75
70
65
60
50
47
43
43

Ajutor financiar lunar majorat acordat de
Primărie în situaţia condominiilor cu
apartamente debranşate
( 6 luni )
(RON / lună / familie)
Coeficient de debranşare / contor:
Între 10 - 30
Între 30 –
Peste 60%
%
60 %
03
04
05
211
292
377
139
193
235
142
198
248
146
181
221
136
169
202
119
146
173
90
104
120
78
87
100
67
79
90
60
72
82
60
72
82

În data de 22.01.2007, FALT a făcut o sesizare către Oficiul Judeţean pentru
Protecţia Consumatorilor cu privire la problema plăţii consumului de energie electrică
către SC Enel Electrica Banat.
În principal, problemele abordate au fost:
Probleme legate de distribuirea facturilor prin Poşta Română;
Calitatea listării facturilor;
Posibilitatea plăţii Facturilor în afara perioadei programate, în cazul
plecării din localitate a consumatorului pe o perioadă mai mare;
Aglomeraţiile din casierii şi programul de lucru al acestora.
A urmat şi o întâlnire a managerului de proiect cu conducerea Electrica la care
s-au discutat aceste probleme.
Societatea Enel Electrica ne-a răspuns că au avut o întrevedere cu
reprezentanţi ai conducerii CN Poşta Română Bucureşti pentru găsirea unor
modalităţi de îmbunătăţire a acestei activităţi.
În ceea ce priveşte calitatea listării facturilor, s-au făcut verificări suplimentare
în casierii şi s-au înlocuit tonerele şi li s-a atras atenţia operatorilor cu privire la
supravegherea permanentă a calităţii facturii.
Consumatorii casnici care intenţionează să plece temporar din localitate, dar
solicită plata la casierie a consumului la zi, în afara perioadei alocate, anterior
plecării, pot achita factura în sistem de autocitire, dar cu condiţia solicitării scrise a
menţinerii relaţiei contractuale.
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2. S-a solicitat să se anuleze din Actul Constitutiv prevederea prin care se
restricţiona accesul la informaţiile referitoare la convocarea Adunării Generale,
ordinea de zi şi alte documente legate de Adunarea Generală, ordinară şi
extraordinară. Consiliul Local a aprobat anularea articolului care interzicea publicarea
pe site-ul societăţii a acestor informaţii.
S-a propus şi aprobat restrângerea unor atribuţii ale Consiliului de
Administraţie care erau de fapt atribute ale Adunării Generale.
3. S-a susţinut acest proiect, deoarece problemele sunt multiple, iar numărul de
consilii insuficient. S-a aprobat mărirea numărului de consilii de cartier.
Proiecte de hotărâri 4,5,6,7 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli,
a criteriilor şi a obiectivelor de performanţă ale S.C. "HORTICULTURA" S.A.; S.C
„PIEŢE” S.A; S.C Administrarea Domeniului Public S.A; Regia Autonomă de
Transport Timişoara.
Dintre propunerile susţinute în cadrul dezbaterii, cele mai importante se referau
la:
- Analizarea şi reducerea cheltuielilor de protocol, cheltuielilor cu reclame şi
publicitate, cheltuielilor cu sponsorizarea, cu personalul;
- Analizarea oportunităţii premiului anual al managerilor şi al cuantumului
acestuia care era prevăzut ca echivalentul a 12 salarii lunare;
- Reducerea indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie;
- Stabilirea obiectivelor de performanţã cuantificabile;
- Îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate.
- S-a solicitat ca atunci când se stabilesc criterii de performanţă din 2007 să se
ţină cont de realizările din anul 2006.
În urma dezbaterii acestor proiecte, o parte din solicitările noastre au fost
însuşite de către comisii şi de către plenul consiliului local. Astfel, plenul consiliului
local a considerat că directorul societăţii Administrarea Domeniului Public (ADP),
care administrează sistemul Telpark, nu meritã primă. Acesta dorea pentru
“îndeplinirea criteriilor şi obiectivelor de performanţă” a societăţii ADP suma de
100.000 lei, adică un miliard de lei vechi, în consecinţă au respins întregul proiect de
buget pentru venituri şi cheltuieli. Aleşii timişorenilor au decis ca directorii de la
RATT, Pieţe şi Horticultură, să primească drept primă o sumă echivalentă cu un
singur salariu.
4.3.13. Şedinţa Consiliului Local Timişoara din 03 .08.2007
În luna august consilierii au intrat în vacanţă, ca urmare au existat doar două
şedinţe extraordinare. Având în vedere punctele de pe ordinea de zi, pe care le
prezentăm mai jos, nu am avut motive să facem amendamente.
Punctele pe ordinea de zi au fost :
Aniversarea zilei de 3 August – Ziua Timişoarei
Şedinţa comună a Consiliilor Locale Timişoara şi Arad
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- Am propus micşorarea taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism,
întrucât pentru lucrări de mică valoare taxa pentru certificat se apropie de taxa pentru
autorizaţie.
Pentru proiectele de la pct. 6,7,9,10,11,12 FALT a solicitat sa fie dezbătute
public, ca urmare au fost retrase de pe ordinea de zi:
4.
Am solicitat o analiză a tuturor solicitărilor cetăţenilor.
5.
Proiectul susţinut a fost în concordanţă cu interesele cetăţenilor.
8. În urma demersurilor făcute de către managerul de proiect atât la furnizorul
de apă rece şi caldă, cât şi la executivul Primăriei, proiectul de hotărâre a fost
modificat, ceea ce a dus la apariţia unei Hotărâri de Consiliu Local în care tariful de
hidroforizare a crescut de la 0,4505lei/mc la 0,4729lei/mc reprezentând o creştere de
5% faţă de 22,8 % cât era prevăzut iniţial, iar canalizarea nu a mai fost inclusă, aşa
că tariful final a rămas de 0,4729lei/mc.
13, 14 - fără obiecţii, în concordanţă cu interesele cetăţenilor.
4.3.11 Şedinţa Consiliului Local Timişoara din 19.06.2007
Proiect analizat:
1. Proiect de hotărâre privind „Reamenajarea şi modernizarea Parcului Copiilor
Ion Creangă” din Municipiul Timişoara.
Observaţii şi rezultate:
Proiectul a fost susţinut întrucât era necesar copiilor Timişoarei.
4.3.12. Şedinţa Consiliului Local Timişoara din 31.07.2007
Proiecte analizate:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului
Timişoara pe anul 2007.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului constitutiv al S.C. RETIM
ECOLOGIC SERVICE S.A.
3. Proiect de hotărâre privind reorganizarea pe zone a Consiliilor Consultative
de Cartier din Municipiul Timişoara .
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe
anul 2007 şi a Listei de investiţii pe anul 2007 ale S.C. Administrarea Domeniului
Public S.A.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli
pentru anul 2007 al Regiei Autonome de Transport Timişoara
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a
criteriilor şi a obiectivelor de performanţă ale S.C. "HORTICULTURA" S.A. Timişoara
pe anul 2007
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a
criteriilor şi obiectivelor de performanţe pe anul 2007 ale SC "PIEŢE" SA
Observaţii şi rezultate:
1. Rectificarea de buget a fost minoră şi nu a necesitat observaţii.
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Cu privire la aglomeraţiile de la ghişee ni s-a răspuns că s-a suplimentat
nnumărul de ghişee şi de POS - uri pentru plata prin card. Atunci când este cazul
intră în ghişeu la încasare şi şefa de casierie şi personalul de la contractare.
Federaţia Asociaţiilor de Locatari Timişoara, conştientă de importanţa
problemei referitoare la răspunderea asociaţiilor de proprietari privind punerea în
siguranţă a elementelor de faţadă ale clădirilor, a făcut şi face demersuri pentru a
găsi soluţii tehnice şi financiare privind reabilitarea clădirilor.
FALT a cerut sprijinul Inspectoratului Judeţean în Construcţii Timiş şi Primăriei
Municipiului Timişoara (Direcţia de Urbanism), instituţii preocupate de această
problemă, şi s-a convenit că fiecare asociaţie care îşi reface faţada trebuie să
respecte cerinţele de urbanism, în sensul că faţada trebuie să fie la fel pe toată
clădirea, adică să se aplice aceleaşi soluţii şi aceleaşi culori. De exemplu, pentru
blocurile P+4 din panouri prefabricate:
- se îndepărtează în condiţii de siguranţă toate placajele dacă se constată că
acestea în marea lor majoritate nu mai prezintă siguranţă şi deja o parte din ele sunt
căzute;
- se refac rosturile prin etanşarea cu spumă;
- se reface tencuiala peste spumă;
- se vopseşte tencuiala aplicată în aceleaşi culoare pe întreaga faţadă.
În aceste condiţii, asociaţiile nu sunt obligate să mai solicite autorizaţie de
construire pentru aceste lucrări, dar trebuie să respecte aspectul unitar pentru faţada
întregii clădiri. Facem precizarea că, pentru clădirile care fac parte din categoria
monumente istorice / ansamblu / sit / zonă de protecţie, se necesită obligatoriu
autorizaţie de construire.
La începutul lunii iulie, Primăria Municipiului Timişoara a solicitat o mărire
considerabilă a preţului energiei termice livrate populaţiei în sistem centralizat, mărire
ce urma să fie supusă aprobării Consiliului Local Timişoara.
Pentru pregătirea proiectului de hotărâre s-a organizat o întâlnire la nivelul
Primăriei la care au participat pe lângă primar, directorul Direcţiei Economice,
reprezentanţii S.C. Colterm S.A, iar din partea FALT, managerul de proiect.
Primăria solicită ca acest proiect să fie aprobat în luna iulie şi să se aplice din
data de 01.08.2007. Creşterea preţului propus de Primărie era de 170,60 RON / Gcal
faţă de 147,84 în prezent. La această propunere, reprezentantul FALT nu a fost de
acord cu creşterea propusă şi a sugerat să se amâne luarea unei decizii pentru luna
septembrie 2007, când se vor cunoaşte mai multe elemente cu privire la:
- nivelul ajutoarelor sociale de la guvern;
- nivelul compensării de combustibil din partea guvernului;
- creşterea veniturilor, în special pentru pensionari;
- posibilităţile rezultate din bugetul Primăriei.
S-a convenit ca, atât Primăria, cât şi FALT-ul să se adreseze Guvernului pentru
ca acesta să respecte angajamentele şi reglementările privind compensarea de
combustibil din partea guvernului pentru ca populaţia să poată să suporte preţul
energiei termice.
13

Reprezentanţii Primăriei Timişoara au fost de acord cu propunerea FALT,
urmând să se convoace o nouă întâlnire în prima decadă a lunii septembrie 2007.
În acest sens, FALT s-a adresat în scris, atât Primului Ministru, cât şi
Preşedinţiei, solicitând să se intervină pentru respectarea unor acte normative emise
de către Guvern, în speţă Hotărârea de Guvern nr. 320/2006 privind instituirea
preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme
centralizate şi Ordonanţa de Guvern nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de
referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate.
Hotărârea de Guvern nr. 320/2006, la cap. III, Scopul Programului naţional,
prevede: „Scopul Programului naţional constă în realizarea unei reduceri a facturii de
energie termică a populaţiei cu 15-25% prin stimularea unui volum de investiţii de
peste 250 milioane lei / an, prin cofinanţare de la bugetul de stat a maximum 30% din
valoarea proiectelor de reabilitare a sistemelor de încălzire urbană.”
În Ordonanţa de Guvern nr. 36/2006, la art. 4 alin. 2 se prevede: „Valoarea
sumelor de la bugetul de stat prevăzute la alin. (1) va fi de maximum 45% din
costurile determinate conform reglementărilor în vigoare pentru combustibilul propriu
folosit pentru producerea energiei termice destinate populaţiei”.
Am făcut aceste demersuri pentru a contracara creşterea exagerată a energiei
termice în Municipiul Timişoara deoarece:
- s-a constatat că Guvernul era restant faţă de furnizorul de energie termică
S.C. COLTERM S.A. Timişoara cu suma de 6.000.000 lei, pe semestrul I, ceea ce
putea duce la o nouă majorare a preţului Giga-caloriei, pe care trebuie să o achite
populaţia;
- existau informaţii că se încearcă acoperirea sumelor restante pentru
semestrul I, dar apar şi informaţii sumbre, care susţineau că aceste sume nu se vor
mai putea acorda pentru semestrul II al anului 2007.
Petiţia noastră a fost analizată atât de către Preşedinţie, cât şi de Guvern.
Din răspunsul primit de la Preşedinţie am aflat că, în vederea analizării
problemelor semnalate, petiţia noastră a fost trimisă la Secretariatul General al
Guvernului urmând ca în termen legal, instituţia sesizată să ne comunice atât nouă,
cât şi Administraţiei Prezidenţiale, soluţia adoptată.
Pentru soluţionarea problemei, Guvernul României a trimis petiţia noastră
Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, de la care am primit răspuns că
municipiul Timişoara va primi conform O.UG. nr. 36/2006 sumele pentru
compensarea combustibilului proporţional cu cantitatea de căldură distribuită
populaţiei, va avea posibilitatea să-şi refacă în termen rectificarea bugetară pentru
includerea acelor sume. De asemenea, şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a
făcut toate demersurile pentru a putea aloca la termen sumele conform O.G
nr.5./2003.
S-a făcut intervenţie la RETIM pentru clarificarea problemelor legate
comunicarea numărului de persoane, modul de acordare al pubelelor în funcţie
numărul de persoane, refacerea contractelor şi situaţia în care preşedintele nu
poate deplasa la sediul societăţii pentru semnarea unui nou contract, locul
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe
anul 2007 şi a Listei de investiţii pe anul 2007 ale S.C. Administrarea Domeniului
Public S.A.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a
criteriilor şi a obiectivelor de performanţă ale S.C. "HORTICULTURA" S.A. Timişoara
pe anul 2007
8. Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifului pentru prestarea serviciului de
hidroforizare a apei reci potabile către consumatorii din Municipiul Timişoara de către
S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli
pentru anul 2007 al Regiei Autonome de Transport Timişoara.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli a
criteriilor şi obiectivelor de performanţă ale S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. pentru
anul 2007.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a
criteriilor şi obiectivelor de performanţe pe anul 2007 ale SC "PIEŢE" SA
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor şi a obiectivelor de
performanţă ale SC Administrarea Domeniului Public SA Timişoara.
13. Proiect de hotărâre privind " Reamenajarea şi modernizarea Parcului
Botanic" din Municipiul Timişoara.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor şi a obiectivelor de
performanţă ale S.C. Colterm S.A. Timişoara.
Observaţii şi rezultate:
1.
Am susţinut acest proiect pentru că el nu şi-a atins obiectivele, iar
cetăţenii au fost nemulţumiri că plătesc abonamente şi nu au locuri de parcare.
Proiectul nu a trecut, dar se acţionează în continuare pentru emiterea unei hotărâri
care să îmbunătăţească sistemul Telpark.
2.
A fost în concordanţă cu interesele cetăţenilor.
3.
Echipa de proiect a analizat proiectul depus de executiv, a făcut
observaţii şi a participat la dezbaterea publică. În urma observaţiilor depuse şi a
dezbaterilor publice s-a reuşit să se schimbe expresia „debite restante” cu „nu
figurează în evidenţele fiscale cu rămăşite”. În termeni financiari, asta înseamnă că
persoana beneficiază de această facilitate chiar dacă a executat lucrarea până la
sfârşitul anului 2008 şi încă nu şi-a plătit impozitul până la acea dată.
Observaţiile făcute au fost următoarele:
- am propus completarea : „contribuabilii beneficiază de această facilitate, în
cazul în care la data depunerii dosarului nu figurează în evidenţele fiscale cu: debite
restante pe anii anteriori anului în care fac lucrări pentru care beneficiază de scutire.”
- Articolul „Proprietarii persoane fizice şi / sau juridice române, care reabilitează
sau modernizează termic clădirile de locuit aflate în proprietate, beneficiază de
scutire de taxe la eliberarea certificatului energetic al clădirii şi a autorizaţiei de
construire pentru lucrările de reabilitare termică “ cu următoarea completare: „pentru
care nu s-au executat lucrări de reabilitare sau modernizare termică”.
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4.3.9. Şedinţa Consiliului Local Timişoara din 24.04.2007
Proiecte analizate:
1. Proiect de hotărâre privind reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe cu
regim de înălţime până la P+ 9 E realizate după proiecte tip, prin transformarea
acoperişurilor tip terasă în acoperişuri înclinate, cu amenajarea de poduri
neîncălzite sau mansardare şi revocarea HCL nr. 96/28.03.2006 privind
aprobarea ''Regulamentului pentru mansardarea blocurilor de locuinţe colective".
2. Proiect de hotărârea 142/24.04.2007 privind aprobarea includerii în
programul de reabilitare termică pe anul 2008 a unor blocuri de locuinţe
/condominii din municipiul Timişoara.
Observaţii şi rezultate:
1. După analizarea acestui proiect am elaborat un material cu propunerile
noastre de modificare la regulament, pe care l-am prezentat Direcţiei de Urbanism
din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Comisiei de Specialitate a Consiliului
Local.
Prin intervenţia managerul de proiect, consilierii au fost de acord asupra
modificărilor proiectului, care au fost incluse în hotărârea de Consiliu Local şi anume:
- înălţimea maximă la coamă să fie de 5m (iniţial executivul a propus 4,5 m
,iar propunerea noastră a fost de 5,3 m),
- înălţimea maximă la atic de 1,5 m (propunerea executivului iniţială a fost de
1,20 m, iar a noastră de 1,9 m).
Am cerut să nu se mai solicite locuri de parcare suplimentare în cazul
mansardărilor prin extindere pe verticală a apartamentelor de la ultimul nivel . S-a
aprobat şi aceasta solicitare.
2. S-au propus criterii de selectare cuantificabile pentru asociaţiile care intră în
program. De asemenea, s-a solicitat să se transmită la Guvern lista cu toate
asociaţiile care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate. Consiliul Local a aprobat
întreaga lista propusă de executiv.
4.3.10. Şedinţa Consiliului Local Timişoara din 29.05.2007
Proiecte analizate:
1. Proiect de hotărâre privind anularea Hotărârii Consiliului Local nr. 153/1998
(referitoare la Telpark).
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului
Timisoara pe anul 2007.
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în
municipiul Timisoara pentru anul 2008.
4. Proiect de hotărâre privind schimbul de terenuri, proprietatea municipiului
Timisoara, cu terenuri proprietatea altor persoane.
5. Proiect de hotărâre privind "Reamenajarea şi modernizarea Parcului
Rozelor" din Municipiul Timişoara.
22

amplasare al pubelelor, situaţia în care accesul la acestea este blocat din cauza
maşinilor parcate.
În urma întâlnirii dintre FALT şi RETIM, s-au hotărât următoarele:
1. Comunicarea numărului de persoane se face până în data de 10 ale lunii
pentru care se face facturarea.
Comunicarea se face pe bază de adresă scrisă, care se depune la Biroul
Contracte.
2. Pentru cazuri excepţionale se poate face o regularizare odată pe semestru,
pe baza listelor de cheltuieli aferente semestrului în cauză.
3. Numărul de pubele se alocă după cum urmează:
De la o persoană până la 20 de persoane se acordă o pubelă;
Dacă numărul de persoane depăşeşte cu 5 numărul de la care se alocă o
pubelă, se primeşte o pubelă în plus.
4. Se refac contractele doar acolo unde cele vechi nu mai sunt valabile. Pentru
modificări se fac acte adiţionale.
5. În cazul în care preşedintele nu se poate deplasa la sediul societăţii pentru
semnarea noului contract, atunci persoana împuternicită de către preşedintele
asociaţiei poate ridica un exemplar de contract pe semnătura sa, apoi se înapoiază
ambele exemplare la societate pentru a fi semnate.
6. Se va stabili locul unde se vor găsi pubelele pentru a fi ridicate şi tot acolo le
vor pune cei care la golesc.
7. Pentru cazurile în care nu e posibil accesul din cauza maşinilor parcate, se
va înştiinţa Comisia de Circulaţie pentru ca în zilele în care se colectează gunoiul să
nu se parcheze maşini.
Un alt demers s-a făcut către ANRSC Bucureşti prin care am solicitat lămuriri
privind necesitatea eliberării autorizaţiei de construcţie în cazul înlocuirii sistemului de
încălzire centralizat cu un alt sistem de încălzire individual, după ce furnizorul SC
Colterm SA Timişoara a îndrumat solicitanţii la Primăria Timişoara, în vederea
obţinerii actului respectiv. Conform înştiinţării primite de la Primăria Municipiului
Timişoara, prin intermediul furnizorului local de energie termică, pentru centralele
termice de apartament (sisteme individuale de încălzire) nu este necesară şi nu se
eliberează autorizaţie de construire. Prin solicitarea noastră am cerut să ni se
răspundă în plus la întrebările - ce se înţelege prin sistem local / individual de
încălzire şi care este diferenţa dintre ele?
Ştiam că pentru sistemele locale de încălzire nu este necesară, conform legii
eliberarea unei autorizaţii de construire, aceasta se acordă însă implicit, datorită
faptului că la instalarea acestui sistem local este necesară construirea unui coş de
evacuare a gazelor arse, parte componentă a construcţiei autorizate.
Răspunsul ANRSC conţine articole din legislaţia în vigoare şi anume Legea
325/2006 referitoare la serviciul public de alimentare cu energie termică (art. 54, art.
30, alin. 2); Legea 50/1991 (art. 10, art. 11, lit. f); Ordonanţa 73/2002, şi se
precizează că la art. 247 din Ordinul preşedintelui ANRSC 91/2007 pentru aprobarea
Regulamentului - Cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică se
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prevede obligativitatea obţinerii autorizaţiei de construire, în condiţiile legii, în cazul în
care se doreşte înlocuirea sistemului de încălzire centralizat cu unul individual.
O reuşită a FALT a fost şi emiterea Hotărârii nr. 245 din 16.08.2007 a
Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării care a dat câştig de cauză
petiţiei Federaţiei Asociaţiilor de Locatari Timişoara, considerând că există o
discriminare în modul cum s-au acordat ajutoarele pentru energia termică consumată
de populaţie în perioada 1 Noiembrie 2006 - 31 Martie 2007, recomandând
Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse iniţierea unui proiect de act
normativ care să îndrepte situaţia.
4.3. Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara,
analizate şi susţinute pentru îmbunătăţiri
În perioada 23 octombrie 2006 – 22 septembrie 2007, specialiştii FALT au
monitorizat peste 600 proiecte de hotărâri ale Consiliului Local Timişoara, au analizat
şi făcut observaţii la 58 de proiecte şi au solicitat 6 dezbateri publice. În urma
analizării proiectelor s-au purtat discuţii cu cetăţenii din grupurile de lucru şi s-au
redactat propunerile ce ulterior au fost preluate de managerul proiectului care le-a
discutat cu executivul Primăriei, a participat lunar la şedinţele comisiilor cât şi în plen.
Monitorizarea s-a făcut prin urmărirea paginii web a Primăriei Municipiului Timişoara,
www.primariatm.ro.
4.3.1. Şedinţa Consiliului Local Timişoara din 31.10.2006
Proiecte analizate:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea garantării creditului de 15 milioane
euro necesar realizării investiţiei „ Turbine cu gaz de capacitate electrică totală de 20
MW şi cu o capacitate termică de 29 MW” la Compania Locală de Termoficare
Colterm S.A. Timişoara.
2. Proiect de hotărâre privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea
termică a unor blocuri de locuinţe – condominii din municipiul Timişoara.
3. Proiect de hotărâre privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei
cu energie termică furnizată în sistem centralizat.
4. Proiect de hotărâre privind organizarea şi desfăşurarea jocurilor de artificii în
municipiul Timişoara.

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind regimul
finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de
interes local.
Observaţii şi rezultate:
- Proiectele1, 2 au fost susţinute ca fiind în concordanţă cu interesele
cetăţenilor. Proiectul numărul 2 a căzut ca urmare a divergentelor politice.
- Proiectul numărul 3 a fost susţinut deoarece contribuia la oferirea de servicii
de calitate şi la stoparea creşterii giga-caloriei.
- La proiectul numărul 4 a continuat demersul coaliţiei ONG. Proiectul s-a
amânat.
4.3.8. Şedinţa Consiliului Local Timişoara din 27.03.2007
Proiecte analizate:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind regimul
finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de
interes local.
2. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare şi selecţionare
a proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local 2007.
3. Proiect de hotărâre privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul
public al Municipiul Timişoara în domeniul privat al acestuia în vederea realizării unei
platforme tehnologice de gestionare a deşeurilor în municipiul Timişoara.
4. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.
1327/2002 încheiat cu Asociaţia « Clubul de Prietenie şi Afaceri Româno – Yugoslav
« pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, Str. Eugeniu
de Savoya nr. 7.
5. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii devizului general pentru
obiectivul de investiţie: ”Amenajare drum şi Intersecţie str. Gh. Lazăr – Piaţa 700
Timişoara”.
6. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii devizului general pentru
obiectivul de investiţie „Amenajare strada Gloriei”.
7. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii devizului general pentru
obiectivul de investiţie „Consolidare Pasaj Calea Şagului”.
8. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii devizului general pentru
obiectivul de investiţie „Modernizare str. I. Văcărescu – Podul Eroilor”.

Observaţii şi rezultate:
1. Managerul de proiect, alături de primar, a susţinut proiectul la comisii,
deoarece au existat divergenţe politice între grupurile de consilieri. Prin investiţia
respectivă se asigură condiţii pentru servicii de calitate mai bună şi rezultă o stopare
a preţului la Giga-calorie.
2. S-a scos de pe ordinea de zi deoarece am solicitat dezbatere publică.
3. Prin intervenţia Federaţiei s-a reuşit emiterea unei alte HCL în noiembrie
2006 prin care cetăţenilor Timişoarei li s-a acordat ajutoare pentru încălzire până la

Observaţii şi rezultate:
1, 2 - Continuă demersul coaliţiei ONG şi completările aduse la propunere.
3. La acest proiect am susţinut analiza impactului asupra mediului.
4. Am susţinut ca acordarea acestor spaţii să se facă cu condiţia ca în interiorul
acestora să se desfăşoare activităţi non-profit.
5-8, Am solicitat analizarea motivelor care duc la mărirea devizului şi mărirea
să se facă doar în baza unor documentaţii doveditoare.
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în municipiul Timişoara, motiv pentru care şi-a manifestat disponibilitatea în ceea ce
priveşte colaborarea pe tema respectivă cu consilierii locali şi executivul.
4.3.6. Şedinţa Consiliului Local Timişoara din 13.02.2007
Proiecte analizate:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Municipiului
Timişoara pe anul 2007.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome Apă Canal AQUATIM Timişoara în societate comercială pe acţiuni şi asocierea
Municipiului Timişoara cu oraşe din Judeţul Timiş, Oraşul Deta şi Oraşul Jimbolia, în
vederea înfiinţării operatorului regional pentru serviciile publice de alimentare cu apă
şi de canalizare.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de Finanţare între
Societatea Germană pentru Colaborare Tehnică (GTZ) şi Municipiul Timişoara,
privind realizarea proiectului „Reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a
cartierelor istorice din Timişoara” – măsuri demonstrative.
4. Proiect de hotărâre privind derularea prin intermediul Municipiului Timişoara
a sumelor alocate de Guvernul României reprezentând compensarea preţului la
combustibilii utilizaţi pentru producerea energiei termice furnizate populaţiei prin
sistem centralizat de către S.C. COLTERM S.A.
5. Adresa nr. SC2007- 2424/01.02.2007 a Centrului Euroregional pentru
Democraţie referitoare la Hotărârea Consiliului Local nr. 619/19.12.2006 – pentru
aprobarea „Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la
bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local”.
Observaţii şi rezultate:
- Au fost susţinute toate proiectele deoarece au fost în concordanţă cu
interesele cetăţenilor, cu excepţia punctului 2, la care am cerut ca tarifele să fie
stabilite pe fiecare oraş în parte şi să nu se acopere costurile, de la un oraş la altul.
4.3.7. Şedinţa Consiliului Local Timişoara din 27.02.2007
Proiecte analizate:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Modernizarea
funcţionării caznelor de abur 1, 2, 3 de la CT SUD Timişoara. Interconexiunea cu TA
ER 19,7 – 1,4/0,3”.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Modernizarea
Cazanului de abur nr. 2 CT Centru Timişoara (automatizarea funcţionării cazanului)”.
4. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.
34/30.01.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu : ”Biserica Ortodoxă
Română Zona Tipografilor”, Timişoara.
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un venit mediu de 700 lei/membru de familie, iar suma maximă acordată a fost de
377 lei pe familie / lună şi astfel s-a anulat hotărârea din 31.10.2006.
4. Scos de pe ordinea de zi, solicitându-se dezbatere publică.
4.3.2. Şedinţa Consiliului Local Timişoara din 28.11.2006
Proiecte analizate:
1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 349/2002 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 45/1993 privind
constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara.
2 Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local
nr. 479/31.10.2006 privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu
energie termică furnizată în sistem centralizat.
3. Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifului pentru prestarea serviciului de
canalizare.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în programul de reabilitare
termică pe anul 2006 a unor blocuri de locuinţe - condominii din municipiul Timişoara.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei cu lucrările de investiţii propuse
spre a fi realizate la nivelul Companiei Locale de Termoficare „Colterm” S.A.
Timişoara pentru anul 2007 pentru modernizarea şi dezvoltare sistemului centralizat
de producere şi distribuţie a energiei termice.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate
„Retehnologizarea centralelor termice de cartier CT Buziaş şi CT Dunărea, prin
instalarea unor unităţi de cogenerare cu motoare termice.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Modernizare,
reabilitare şi dezvoltare reţele termice secundare în Municipiul Timişoara”.
8. Proiect de hotărâre privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea
termică a unor blocuri de locuinţe - condominii din municipiul Timişoara.
Observaţii şi rezultate:
1. Am solicitat Primăriei să fie interzisă agăţarea rufelor în exteriorul imobilelor
de locuit, tulburarea liniştii publice prin zgomote cu mingea, reparaţii auto pe
domeniul public şi aruncarea rezervelor petroliere în instalaţii de canalizare. Consiliul
Local a acceptat prima solicitare, considerând ca pentru restul de solicitări legislaţia
este acoperitoare.
2. Prin HCL 479 / 31.10.2006 s-au încălcat drepturile cetăţenilor privind ajutorul
de încălzire, interpretându-se eronat Ordonanţa cu privire la ajutoarele de încălzire.
Pentru acest motiv s-a reluat dezbaterea hotărârii în luna noiembrie. Cu această
ocazie s-a remediat nedreptatea, adică s-a modificat HCL din octombrie.
3. Am fost de acord cu proiectul deoarece exista o finanţare de la Banca
Mondială şi astfel au fost respectate condiţiile impuse de finanţator.
4. Am obţinut aprobarea Consiliului Local pentru trecerea pe lista pentru
reabilitarea termică a 6 asociaţii. Lista s-a trimis la Guvern spre aprobare.
5,6,7 - Aceste proiecte au fost susţinute verbal.
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8. - S-a cerut ca din partea organizaţiei sa fie un reprezentant în comisia
energetică, iar Consiliul Local Timişoara a fost de acord ca Împuternicitul Comitetului
Director FALT, dl Olariu Petru să facă parte din această comisie.

6. A fost susţinut acest proiect pentru ca cetăţenii să nu fie deranjaţi de
zgomotele focurilor de artificii care au luat amploare. În urma aprobării proiectului sau permis artificii doar la evenimentele de interes local, naţional, internaţional şi la
manifestări sportive importante.

4.3.3. Şedinţa Consiliului Local Timişoara din 12.12.2006
4.3.5. Şedinţa Consiliului Local Timişoara din 30.01.2007
Proiect analizat:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de finanţare pentru
reabilitarea monumentelor istorice situate în cartierele Cetate, Fabric şi Iosefin din
Municipiul Timişoara şi a metodologiei de acordare şi recuperare a sumelor
respective în vederea reabilitării monumentelor istorice.
Observaţii şi rezultate:
1. Proiect susţinut de către FALT în calitate de partener al Societăţii Germane
pentru Cooperare Tehnică (GTZ) care implementează şi susţine financiar acest
proiect.

Proiecte analizate:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea conceptului Integrat de Măsuri pentru
Reabilitarea Prudentă şi Revitalizarea Economică a Cartierelor Istorice din Timişoara.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu
„Biserica Ortodoxă Română” Zona Tipografilor, Timişoara.
3. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare şi selecţionare
a proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local 2007.

Observaţii şi rezultate:
1,2,4 - Proiecte în concordanţă cu interesele cetăţenilor, ca urmare nu s-au
făcut observaţii.
3. Proiect susţinut pentru că lucrările de execuţie, în general, au întârziat
foarte mult şi nu există posibilitatea de tragere la răspundere.
5. Nu a fost dezbătut şi adus la cunoştinţa ONG- urilor şi, fiind şi perioada
sărbătorilor de iarnă, Consilierii nu au dat atenţie suficientă, proiectul fiind aprobat,
motiv pentru care ONG-ul a organizat o campanie de câteva luni în 2007, pentru
îmbunătăţirea proiectului.

Observaţii şi rezultate:
1. FALT a susţinut proiectul, ca partener Societatea Germană pentru
Cooperare Tehnică (GTZ) şi a participat la realizarea conceptului de măsuri.
2. Acest proiect a fost dezbătut public şi în urma dezbaterii a fost emisă o nouă
HCL care nu a permis realizarea Bisericii în locaţia respectivă, care era într-un careu
de blocuri, unde exista şi un loc de joacă.
3. S-a creat o coaliţie de ONG, împreună cu FALT, care a solicitat primăriei
modificarea proiectului. În acest sens, s-au organizat dezbateri publice şi întâlniri cu
liderii de grup ai consilierilor locali.
Am propus modificarea proiectului de hotărâre HCL 619/2006 pentru
aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la
bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local, întrucât procedura era
neaplicabilă în condiţiile în care:
- cele 5 domenii prevăzute în regulament pentru finanţare (culte, cultură,
tineret, protecţia mediului, sport) nu acopereau toate temele de proiecte posibile
(activităţi civice, drepturile omului, democraţie, servicii sociale etc.),
- existau criterii menţionate în grila de evaluare (de exemplu, “activităţile
proiectului”) care nu puteau fi aplicate în procesul de jurizare pentru ca formularul de
aplicaţie nu cuprindea suficiente informaţii necesare utilizării acestor criterii.
În consecinţă, am propus adoptarea în luna februarie a unei hotărâri de consiliu
care sa modifice textul vechiului regulament de alocare a finanţărilor nerambursabile
de către consiliul local, hotărâre care să includă şi problema comisiei de evaluare şi
selecţie a proiectelor propuse spre finanţare nerambursabilă.
Propunerea a fost susţinuta de către un grup de reprezentanţi de organizaţii
neguvernamentale ce activează în municipiul Timişoara: Academia de Advocacy,
Agenţia pentru Informarea şi Dezvoltarea Organizaţiilor Neguvernamentale, Asociaţia
Pro Democraţia, EcoVet, Federaţia Asociaţiilor de Locatari Timişoara, Grupul pentru
Libera Afirmare Socială, Institutul Intercultural Timişoara, Salvaţi Copiii.
Grupul de lucru a mai fost implicat în elaborarea de propuneri privind
optimizarea procedurii pentru alocarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local
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4.3.4. Şedinţa Consiliului Local Timişoara din 19.12.2006
Proiecte analizate:
1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în
municipiul Timişoara pentru anul 2007.
2. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului
Timişoara la constituirea capitalului social al societăţii rezultate ca urmare a
reorganizării R.A. Apă Rece şi Canal AQUATIM Timişoara în societate Comercială
pe acţiuni.
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului penalităţilor la 0,5% pe zi
în cazul întârzierilor în executarea contractelor de achiziţii publice de lucrări edilitare.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Modernizarea
sistemului de contorizare a energiei termice în Municipiul Timişoara”.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind regimul
finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de
interes local.
6. Proiect de hotărâre privind organizarea şi desfăşurarea jocurilor de artificii în
municipiul Timişoara.

