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     În data de 22 Ianuarie 2009, Biroul de Consiliere pentru Cetãþeni 
Timiºoara a fost gazda unei conferinþe de presã organizatã în cadrul 
proiectului. Începând cu 1 decembrie 2008, Federaþia Asociaþiilor de 
Locatari Timiºoara în parteneriat cu Primãria Municipiului Timiºoara ºi 
Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Timiº 
implementeazã proiectul „Biroul de Consiliere pentru Cetãþeni 
Timiºoara  un serviciu public în interesul comunitãþii", proiect finanþat 
de Uniunea Europeanã prin Programul Phare 2006 - Creºterea rolului 
societãþii civile în procesul de integrare a României, componenta 1- Birouri 
de Consiliere pentru Cetãþeni, 1.1 Consolidarea Birourilor de Consiliere 
pentru Cetãþeni. 
    În timpul conferinþei de presã s-au prezentat serviciile pe care le oferã 

Biroul de Consiliere pentru Cetãþeni Timiºoara cetãþenilor municipiului, precum ºi activitãþile care urmeazã sã fie 
desfãºurate în perioada de implementare a proiectului ,1 decembrie 2008- 30 septembrie 2009, care pe lângã obiectivul 
general de informare ºi consiliere are ca al doilea obiectiv influenþarea politicilor publice la nivel local ºi central.

Peste 8000 de clienþi au beneficiat de informare ºi consiliere gratuitã la sediul Biroului de Consiliere pentru 
Cetãþeni Timiºoara în cei peste 6 ani de la deschiderea sa. Cele mai solicitate domenii au fost: regimul proprietãþii 
35,27%, servicii publice 10,18%, asigurãri sociale 9.83%, asistenþã socialã 9,67%, impozite ºi taxe 7.68% ºi drepturi ºi 
obligaþii civile 7,26%.  În ceea ce priveºte vârsta clienþilor, aceºtia se împart astfel: 7.92% cetãþeni cu vârstã de pânã la 18 
ani, 6,46% cetãþeni cu vârstã cuprinsã între 19-25 de ani, 7,62% cetãþeni cu vârstã cuprinsã între 26-35 de ani, 29,48% 
cetãþeni cu vârstã cuprinsã între 36-50 de ani, 39,12% cetãþeni cu  vârstã de peste 50 de ani ºi 1,42% cetãþeni cu vârstã 
nedeclaratã.

Pentru a sprijini cetãþenii în identificarea soluþiilor pentru problemele cu care se confruntã, BCC Timiºoara le 
oferã gratuit servicii de informare ºi consiliere prin care aceºtia pot cunoaºte drepturile ºi obligaþiile ce le revin. 
Serviciile acoperã domenii precum: sãnãtate, asistenþã socialã, asigurãri sociale, raporturi de muncã, protecþia 
consumatorilor, drepturi ºi obligaþii civile, regimul proprietãþii, impozite ºi taxe, învãþãmânt, procedurã notarialã, 
protecþia copilului ºi servicii publice. Informaþiile privind legislaþia, precum ºi normele ºi procedurile pentru aplicarea 
acesteia sunt actualizate permanent prin intermediul unui sistem informatizat, iar pentru legislaþia localã, BCC 
colaboreazã cu instituþiile publice competente.

Atingerea obiectivului general al programului Phare 2006 se face prin trei direcþii principale, care sunt 
obiectivele generale ale proiectului:

1. Diversificarea ºi extinderea serviciilor pe care le  acordã cetãþenilor, 
2. Îmbunãtãþirea calitãþii serviciilor oferite cetãþenilor, 
3.Asigurarea sustenabilitãþii BCC în comunitate din punct de vedere al impactului, al sustenabilitãþii 

instituþionale, al sustenabilitãþii financiare ºi a mediului extern.
În scopul consolidãrii ºi eficientizãrii activitãþilor  BCC-ului Timiºoara, este necesar ca acesta sã continue, pe de 

o parte, activitãþile care l-au consacrat ºi anume: oferire de informare ºi consiliere pentru ca cetãþenii sã îºi exercite 
drepturile ºi obligaþiile pe care le au. BCC nu rezolvã problemele cetãþeanului în locul sãu, însã îi oferã acestuia o serie de 
alternative în urma cãrora cetãþeanul poate lua o decizie în cunoºtinþã de cauzã. 

La aceastã conferinþã de presã a participat din partea partenerului Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi 
Protecþia Copilului Timiº, Tar Elza ºi din partea Primãriei Municipiului Timiºoara, Ovidiu Simonetti.

Au fost invitaþi sã participe reprezentanþi ai presei scrise, televiziunii ºi radioului, în vederea distribuirii pe cât 
mai multe canale media a informaþiei ºi a promovãrii serviciilor oferite de Biroul de Consiliere pentru  Cetãþeni. La 
conferinþã au participat reprezentanþi a patru ziare locale ºi a patru televiziuni, în vederea distribuirii pe cât mai multe 
canale media a informaþiei ºi a promovãrii serviciilor oferite de Biroul de Consiliere pentru Cetãþeni.

BCC - preocupat de influenþarea politicilor publice

BCC Timiºoara, prin FALT, ºi-a reluat demersurile pe lângã 
Direcþia Generalã a Finanþelor Publice Timiº în legãturã cu modul de 
declarare ºi platã a impozitului pe venit pentru convenþiile civile, 
conform art. 78 lit. e ºi art. 79 din Codul fiscal.

Deºi, la adresele noastre anterioare am primit rãspuns pozitiv 
din partea Direcþiei Generale a Finanþelor Publice Timiº, în fapt nu s-a 
rezolvat nimic concret.

Demersul BCC Timiºoara este foarte util ºi relevant pentru 
majoritatea persoanelor interesate de impozitarea convenþiilor civile 
cu 16%, conform art. 78 lit. e ºi art. 79 din Codul fiscal, iar nu 
impozitarea cu 10%, conform art. 52, alin. 1, lit. d), evitând astfel plata 
diferenþei de impozit de 6% în anul urmãtor.
          Având în vedere prevederile art. 111, alin.7 lit. b din Codul de Procedurã Fiscalã, conform 
cãrora ONG-urile au dreptul sã declare ºi sã plãteascã semestrial impozitele ºi contribuþiile 
aferente veniturilor din salarii, precum ºi impozitul reþinut la sursã pentru veniturile din activitãþi 
desfãºurate în baza contractelor/convenþiilor civile încheiate potrivit art. 52 alin. 1, lit. d) din  
fiscal, am solicitat aceleaºi drepturi ºi pentru obligaþiile referitoare la contractele civile/convenþiile 
civile încheiate conform art. 78 lit. e) „venituri primite de persoanele fizice din activitãþi desfãºurate 
pe baza contractelor/convenþiilor civile, încheiate potrivit Codului civil, altele decât cele care sunt 
impozitate conform cap. II ºi conform opþiunii exercitate de cãtre contribuabil" ºi art. 79, Cod Fiscal, 
alte venituri.
       Astfel, actuala prevedere conform cãreia declararea ºi plata impozitului se realizeazã lunar 
este nejustificatã. 
      Mai mult, nici din punct de vedere financiar nu este beneficã pentru niciuna dintre pãrþi 
deoarece sumele respective sunt foarte mici. Impozitul datorat pentru aceste sume fiind foarte mic, 
procesarea lunarã nu este eficientã ºi blocheazã resurse umane ºi materiale fãrã nici o eficienþã.

Codul

BCC Timiºoara solicitã declararea ºi plata lunarã a impozitului de 
16% pentru veniturile din convenþiile civile încheiate potrivit art. 

78 alin.1, lit. e) din Codul fiscal
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Prin Hotãrârea Consiliului Local a reglementeze problema ajutoarelor de încãlzire 
municipiului Timiºoara nr. 29/27.01.2009 s-a acordate în perioada ianuarie - aprilie 2009, dar 
stabilit cã, pentru perioada sezonului rece, hotãrârea s-a lãsat aºteptatã. În ºedinþa 
ianuarie - aprilie 2009, se menþine valoarea Consiliului Local Timiºoara din data de 
ajutorului social suplimentar acordat din bugetul 27.01.2009, deºi nu era pe ordinea de zi anunþatã, 
local, conform Hotãrârii Consiliului Local nr. la insistenþele anterioare ale managerului BCC, 
449/18.12.2007 privind acordarea ajutoarelor care a sesizat necesitatea ºi urgenþa reglementãrii 
pentru încãlzirea locuinþei cu energie termicã acestui domeniu, ca urmare a numeroaselor 
furnizatã în sistem centralizat pentru perioada cereri din partea cetãþenilor Municipiului 
ianuarie - aprilie 2008. Timiºoara s-a discutat ºi problema ajutoarelor de 

Încã din luna decembrie 2008, BCC încãlzire oferite de cãtre Consiliu Local ºi s-a 
Timiºoara a aºteptat ca aleºii locali sã aprobat ºi o hotãrâre în acest sens.

BCC Timiºoara la Fãget

BCC Timiºoara a constatat cã firmele BCC Timiºoara, prin FALT a sesizat ºi 
autorizate sã monteze contoarele de apã nu Parchetul de pe lângã Judecãtoria Timiºoara, 
respectã prevederile HCL Timiºoara nr. dar ºi Direcþia Regionalã de Metrologie Legalã 
199/1995, în sensul cã la montarea, Timiºoara cu privire la o societate comercialã, 
demontarea ºi/sau remontarea respectivelor care, se pare cã ºi-a falsificat autorizaþia de 
contoare nu îºi îndeplinesc obligaþia de montator de mijloace de mãsurare, eliberatã 
întocmire a unui proces-verbal în care sã de Biroul Judeþean de Metrologie Legalã 
specifice obligatoriu  indexul cu care s-a Timiº în anul 2000, modificând datele privind 
demontat contorul, cât ºi indexul cu care se va anul emiterii ºi anul expirãrii autorizaþiei.
monta. Acest proces-verbal trebuie întocmit în De asemenea, societatea respectivã 
prezenþa unui reprezentant al asociaþiei care nu figureazã în lista cu avizele de montare 
va ºi semna procesul-verbal. contoare de apã acordate de Direcþia 

Având în vedere cã Federaþiei Regionalã de Metrologie Legalã Timiºoara, 
Asociaþiilor de Locatari Timiºoara i-a fost valabile în momentul prestãrii serviciilor de 
încredinþatã aducerea la îndeplinire a Hotãrârii cãtre firma acuzatã cã a falsificat autorizaþia.
Consiliului Local nr. 195/1999 privind  În opinia noastrã, considerãm cã în 
aprobarea metodologiei de contorizare cazul prezentat sunt întrunite elementele 
individualã a consumurilor de apã, pe infracþiunilor de înºelãciune, fals material în 
apartamente, în municipiul Timiºoara, FALT s- înscrisuri oficiale ºi uzul de fals, deoarece 
a adresat conducerii Direcþiei Regionale de fãptuitorii au falsificat ºi s-au folosit de 
Metrologie Legalã Timiºoara solicitând falsif icarea unui înscris oficial prin 
acesteia sã dispunã mãsurile necesare care contrafacerea scrierii în sensul producerii de  
sã asigure respectarea hotãrârii menþionate consecinþe juridice, inducând sau menþinând 
de cãtre toate societãþile comerciale, respectiv în eroare diferite persoane cu prilejul încheierii 
persoanele fizice autorizate sã monteze sau executãrii unui contract, în aºa fel încât, 
contoare de apã. fãrã aceastã eroare, cel înºelat nu ar fi 

Însã, mai grav este faptul cã, în încheiat sau executat contractul în condiþiile 
Timiºoara, existã firme care presteazã servicii stipulate.
de montare, verificare, sigilare apometre, fãrã În scopul evitãri i unor situaþi i 
a avea autorizaþie valabilã, eliberatã de asemãnãtoare celei relatate, am solicitat 
Direcþia Regionalã de Metrologie Legalã Parchetului ºi Direcþiei Regionale de 
Timiºoara, încãlcând legea în mod intenþionat, Metrologie Legalã Timiºoara sã ia toate 
în scopul înºelãrii proprietarilor. Aceste fapte mãsurile necesare identificãrii ºi tragerii la 
prejudiciazã grav interesele cetãþenilor rãspundere a celor care se fac vinovaþi de 
deoarece proprietarii, dupã ce au plãtit o datã prejudicierea intereselor proprietarilor, 
serviciul prestat de firma care nu are prestând servicii de montare, verificare, 
autorizaþie, sunt nevoiþi sã refacã verificarea sigilare apometre, fãrã a avea autorizaþie 
sau sigilarea apometrelor cu una dintre firmele valabilã. 
autorizate, plãtind din nou serviciul prestat. ��

     În ziua de 29 ianuarie 2009, echipa de primarul localitãþii în a cãrei razã teritorialã îºi 
consilieri a Biroului de Consiliere pentru are domiciliul sau reºedinþa pentru acordarea 
Cetãþeni Timiºoara a efectuat o deplasare la unui ajutor social. Astfel i s-a adus la cunoºtinþã 
Fãget unde a oferit servicii de informare ºi cã ajutorul social se acordã pe bazã de cerere ºi 
consiliere cetãþenilor interesaþi. declaraþie pe propria rãspundere, însoþite de 

Activitatea s-a desfãºurat la Casa de actele doveditoare privind componenþa familiei 
Culturã a localitãþii. Cu aceastã ocazie au ºi veniturile membrilor acesteia, cã cererea de 
beneficiat un numãr de 20 cetãþeni interesaþi de acordare a ajutorului social se soluþioneazã în 
servicii le oferite de BCC. Timiºoara.  termen de maximum 30 de zile de la data 
Majoritatea problemelor ridicate au fost din înregistrãrii ºi cã  dreptul la ajutorul social se 
domeniul regimul proprietãþii, cetãþenii dorind acordã începând cu luna urmãtoare înregistrãrii 
sã fie consiliaþi ºi informaþi cu privire la cererii.
problemele specifice oraºului, a schimbãrilor Clienta a fost de asemenea informatã, 
legislative care  s-au produs în trecutul apropiat conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 
precum ºi despre iniþiativele BCC Timiºoara de garantat, cã sunt asigurate, în Sistemul 
influenþare a politicilor publice privind Asigurarilor Sociale de Sanatate,  persoanele 
modificarea legislaþiei în domeniu. Cetãþenii au care fac parte dintr-o familie care are dreptul la 
fost interesaþi ºi despre alte probleme cum ar fi ajutor social, potrivit legislaþiei in vigoare.
pensiile, serviciile sanitare sau protecþia Prin urmare, dupã primirea deciziei de 
consumatorului. acordare a ajutorului social, clienta putea face 
     La aceastã deplasare echipa BCC Timiºoara dovada cã, potrivit legislaþiei, are dreptul de a 
a întâlnit un caz special. Una dintre persoanele beneficia de servicii medicale.
care au cerut ajutorul unuia dintre consilieri era În lunile februarie ºi martie 2009, echipa 
mama unui numãr de ºapte copii, fãrã venit, al de consilieri ai Biroului de Consiliere pentru 
cãrei soþ era în ºomaj. Pe deasupra doamna Cetãþeni Timiºoara va efectua câte o deplasare 
suferea ºi de o afecþiune la unul dintre ochi, iar la Lugoj, respectiv la Deta, unde se vor oferi 
neavând nici un venit nu putea beneficia de servicii de informare ºi consiliere cetãþenilor 
servicii medicale. Consilierul cãruia i s-a interesaþi.
adresat a sfãtuit-o sã se adreseze cu o cerere la 

Ajutoarele de încãlzire sunt acordate suplimentar de 
cãtre Primãrie ºi în iarna 2009

Atenþie la firmele care monteazã ºi verificã contoarele de 
apã caldã ºi apã rece!
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