FALT, în parteneriat cu InstituŃia Prefectului Timiş, implementează în
perioada 24 decembrie 2008 - 23 octombrie 2009 proiectul cu titlul
“VOCEA TA CONTEAZĂ”, proiect finanŃat de Uniunea Europeană prin
programul PHARE 2006 - Creşterea rolului societăŃii civile în procesul de
integrare a României, Componenta 2 DemocraŃie, protecŃia mediului,
protecŃia consumatorului, dialog social, aspecte de gen şi ocuparea forŃei
de muncă.
Proiectul se doreşte a fi o iniŃiativă de creare a unui mecanism
replicabil în vederea implicării cetăŃenilor, membri ai asociaŃiilor de
proprietari, în activităŃi legate de buna guvernare şi transparenŃa publică
decizională a autorităŃilor publice, de asemenea de a conştientiza
cetăŃenii Timişoarei cu privire la drepturile lor de implicare în procesul de
elaborare a proiectelor de hotărâre ale Consiliului Local Timişoara şi de
urmărire a modului cum se implementează aceste hotărâri sub aspect
calitativ şi din punct de vedere al eficienŃei.
Proiectul se va desfăşura în Timişoara, grupul Ńintă fiind format din
cetăŃeni, membri ai AsociaŃiilor de Proprietari/Locatari din Timişoara,
AutorităŃile locale, Primăria Municipiului Timişoara, Consiliul Local
Timişoara şi societăŃile prestatoare de servicii care sunt desemnate să
execute lucrări de reabilitare locativă şi de infrastructură în Timişoara,
finanŃate din bani publici.

 Echipa de proiect în colaborare cu experŃii cooptaŃi au elaborat
un suport de curs intitulat „Manual de participare publică”, structurat
pe două parŃi, o parte teoretică şi o parte practică;
 Promovarea proiectului în mass-media locală s-a făcut printr-o
conferinŃe de presă, precum şi prin participarea managerul de proiect la
emisiuni radio/TV şi apariŃii în presa scrisă. În emisiunile de radio/TV sau
în apariŃiile în presa scrisă locală s-a exprimat punctul de vedere al
organizaŃiei şi a cetăŃenilor faŃă de proiectele de HCL analizate şi faŃă de
HCL monitorizate;
 Au fost realizate materiale de promovare, afişe 500 de bucăŃi,
pliante 50.000 de bucăŃi şi fluturaşi 60.000 de bucăŃi;
 Unele activităŃi au fost realizate cu ajutorul voluntarilor, 20
persoane. Aceştia s-au ocupat de distribuirea materialelor de promovare

şi disemniarea informaŃiilor în cadrul AsociaŃiilor de Proprietari/Locatari,
precum şi de mobilizarea şi organizarea evenimentelor din proiect;
 Au fost formate 5 grupuri de lucru în pe cartiere, care au
conlucrat permanent cu echipa de proiect;
 S-a creat „Mecanismului de monitorizare şi îmbunătăŃire
a proiectelor de Hotărâri de Consiliu Local, cât şi de monitorizare
şi implementare de Hotărâri ale Consiliului Local Timişoara,
hotărâri de interes major pentru cetăŃenii membrii ai AsociaŃiilor
de Proprietari/Locatari din cadrul FALT”, mecanism care îmbracă
forma unui material scris şi care poate fi folosit şi de alte organizaŃii
interesate;
 Monitorizarea proiectelor de hotărâri elaborate de executivul
Primăriei. Până în prezent am monitorizat un număr de 307 proiecte de
HCL, s-au analizat 61 proiecte de HCL, iar unde am observat diferenŃe
între textul legislativ şi interesele cetăŃenilor am propus îmbunătăŃirea
acestora;
 Analizarea intensivă a hotărârilor autorităŃilor locale, în speŃă
Consiliul Local Timişoara, finalitatea procesului fiind selectarea unui
număr de patru hotărâri care sunt monitorizate şi evaluate de către
echipa de proiect. În prezent sunt monitorizate şi evaluate următoarele
lucrări:
 Extinderi reŃele canal – Mehala - zona Aleea Viilor;
 Extinderi reŃele apă – cartier Kuncz;
 Programul local multi anual pentru creşterea
performanŃei energetice a blocurilor de locuinŃe din Municipiul
Timişoara;
 Extindere la iluminatul public în Municipiul Timişoara
- zona de sud
 Demararea procesului de monitorizare şi evaluare a hotărârilor
selectate, activitate care se va desfăşura atât timp cât hotărârile se află
în faza de implementare, urmărindu-se finalizarea acestora, conform
documentaŃiilor tehnice aprobate de către autorităŃile locale. Acolo unde
se văd diferenŃe sau neconcordanŃe între documentaŃia tehnică şi
execuŃia pe teren, acestea sunt aduse la cunoştinŃa autorităŃilor pentru a
fi luate măsurile care se impun;
 Am organizat o întâlnire a parlamentarilor de Timiş cu
cetăŃenii. La întâlnire au participat senatorul Gheorghe David şi deputaŃii
Marius Dugulescu, Alin Popoviciu, Gheorghe Ciobanu şi Maria Barna s-au
discutat probleme de interes pentru cetăŃenii Municipiului Timişoara şi nu
numai. În cadrul proiectului o să mai organizăm în luna septembrie o
astfel de întâlnire a parlamentarilor de Timiş cu cetăŃenii;

 Am facilitat participarea cetăŃenilor din grupurile de lucru la
analizarea proiectelor de HCL şi la modul de implementare a HCL
selectate pentru monitorizare;
 Am facilitat participarea cetăŃenilor la dezbaterile publice
organizate de primărie fie la solicitarea noastră fie din iniŃiativa acestora;
 Vom realiza un buletin informativ care va cuprinde rezultatele
proiectului;
 La finalul proiectului vom organiza o conferinŃă de presă ocazie
cu care vor fi prezentate rezultatele întregului proiect.

InformaŃii suplimentare despre proiect se pot obŃine de la
managerul de proiect Olariu Petru – 0722548400 sau direct la
sediul organizaŃiei str. Braşov, nr. 8 de luni până vineri de la ora 9
la 13 şi marŃi şi joi şi de la ora 16 la 18, sau la telefon
0256/201237, 0356/401903.
Orar de lucru cu publicul:
Luni
MarŃi
Miercuri
Joi
Vineri

9-13
9-13
9-13
9-13
9-12

16-18
16-18

Contact:
FederaŃia AsociaŃiilor de Locatari Timişoara
Str. Braşov, nr.8, Timişoara - 300194
tel. /fax : 0256-201237, 0356-401903
e-mail: falt@falt.ro
http://www.falt.ro
Programul Phare 2006 Creşterea rolului societăŃii civile în procesul de
integrare a României, Componenta 2 DemocraŃie. ProtecŃia mediului, protecŃia
consumatorului, dialog social, aspecte de gen şi ocuparea forŃei de muncă.
FederaŃia AsociaŃiilor de Locatari Timişoara
Septembrie 2009
ConŃinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziŃia oficială a
Uniunii Europene.
Pentru eventuale informaŃii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaŃi
cfcu.phare@mfinante.ro
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 Au fost formate 5 grupuri de lucru în pe cartiere, care au
conlucrat permanent cu echipa de proiect;
 S-a creat „Mecanismului de monitorizare şi îmbunătăŃire
a proiectelor de Hotărâri de Consiliu Local, cât şi de monitorizare
şi implementare de Hotărâri ale Consiliului Local Timişoara,
hotărâri de interes major pentru cetăŃenii membrii ai AsociaŃiilor
de Proprietari/Locatari din cadrul FALT”, mecanism care îmbracă
forma unui material scris şi care poate fi folosit şi de alte organizaŃii
interesate;
 Monitorizarea proiectelor de hotărâri elaborate de executivul
Primăriei. Până în prezent am monitorizat un număr de 307 proiecte de
HCL, s-au analizat 61 proiecte de HCL, iar unde am observat diferenŃe
între textul legislativ şi interesele cetăŃenilor am propus îmbunătăŃirea
acestora;
 Analizarea intensivă a hotărârilor autorităŃilor locale, în speŃă
Consiliul Local Timişoara, finalitatea procesului fiind selectarea unui
număr de patru hotărâri care sunt monitorizate şi evaluate de către
echipa de proiect. În prezent sunt monitorizate şi evaluate următoarele
lucrări:
 Extinderi reŃele canal – Mehala - zona Aleea Viilor;
 Extinderi reŃele apă – cartier Kuncz;
 Programul local multi anual pentru creşterea
performanŃei energetice a blocurilor de locuinŃe din Municipiul
Timişoara;
 Extindere la iluminatul public în Municipiul Timişoara
- zona de sud
 Demararea procesului de monitorizare şi evaluare a hotărârilor
selectate, activitate care se va desfăşura atât timp cât hotărârile se află
în faza de implementare, urmărindu-se finalizarea acestora, conform
documentaŃiilor tehnice aprobate de către autorităŃile locale. Acolo unde
se văd diferenŃe sau neconcordanŃe între documentaŃia tehnică şi
execuŃia pe teren, acestea sunt aduse la cunoştinŃa autorităŃilor pentru a
fi luate măsurile care se impun;
 Am organizat o întâlnire a parlamentarilor de Timiş cu
cetăŃenii. La întâlnire au participat senatorul Gheorghe David şi deputaŃii
Marius Dugulescu, Alin Popoviciu, Gheorghe Ciobanu şi Maria Barna s-au
discutat probleme de interes pentru cetăŃenii Municipiului Timişoara şi nu
numai. În cadrul proiectului o să mai organizăm în luna septembrie o
astfel de întâlnire a parlamentarilor de Timiş cu cetăŃenii;

 Am facilitat participarea cetăŃenilor din grupurile de lucru la
analizarea proiectelor de HCL şi la modul de implementare a HCL
selectate pentru monitorizare;
 Am facilitat participarea cetăŃenilor la dezbaterile publice
organizate de primărie fie la solicitarea noastră fie din iniŃiativa acestora;
 Vom realiza un buletin informativ care va cuprinde rezultatele
proiectului;
 La finalul proiectului vom organiza o conferinŃă de presă ocazie
cu care vor fi prezentate rezultatele întregului proiect.

InformaŃii suplimentare despre proiect se pot obŃine de la
managerul de proiect Olariu Petru – 0722548400 sau direct la
sediul organizaŃiei str. Braşov, nr. 8 de luni până vineri de la ora 9
la 13 şi marŃi şi joi şi de la ora 16 la 18, sau la telefon
0256/201237, 0356/401903.
Orar de lucru cu publicul:
Luni
MarŃi
Miercuri
Joi
Vineri

9-13
9-13
9-13
9-13
9-12

16-18
16-18
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