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... Obligativitatea solicitãrii autorizaþiei de construire în cazul lucrãrilor de 
reabilitare termicã a clãdirii, în condiþiile menþinerii aspectului unitar al acesteia

Biroul de Consiliere pentru Cetãþeni Timiºoara a solicitat Primãriei Municipiului Timiºoara 
punctul de vedere cu privire la existenþa obligaþiei asociaþiilor de proprietari de a solicita eliberarea 
autorizaþiei de construire pentru intervenþiile la anvelopa clãdirii, respectiv executarea lucrãrilor de 
reabilitare termicã,  în condiþiile în care se are în vedere menþinerea aspectului armonios ºi unitar al 
întregii clãdiri.

Potrivit prevederilor legale, proprietarii membri ai asociaþiilor de proprietari au o obligaþie clar 
definitã de a lua mãsuri pentru consolidarea sau modernizarea clãdirii, pentru reabilitarea termicã ºi 
eficienþa energeticã  a acesteia. 

În schimb, nu la fel de lipsite de interpretare sunt prevederile legale specifice domeniului 
autorizãrii executãrii construcþiilor, respectiv art. 11, alin. 1, lit. h) din Legea nr. 50/1991 privind 
autorizarea executãrii lucrãrilor de construcþii ºi art. 14 alin. 4 din Ordinul nr. 1430/2005 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii 
lucrãrilor de construcþii.  Aceste reglementãri prevãd cã lucrãrile de reabilitare energeticã a anvelopei 
- partea opacã ºi/sau partea vitratã - ºi a acoperiºului clãdirii sunt exceptate de la autorizare numai în 
situaþiile în care prin aceste lucrãri nu se modificã aspectul arhitectural al clãdirii, respectiv calitatea ºi 
aspectul elementelor constructive.

Având în vedere considerentele legislative menþionate ºi existenþa unui protocolul semnat la 
data de 29.05.2007 între Federaþia Asociaþiilor de Locatari Timiºoara, Primãria Municipiului 
Timiºoara ºi Inspectoratul Judeþean în Construcþii  Timiº, prin care se convine cã unele lucrãri de 
reabilitare a faþadei imobilului pot fi executate fãrã autorizaþie de construire, cu condiþia respectãrii 
aspectului unitar pentru faþada întregii clãdiri, am solicitat primãriei sã clarifice dacã solicitarea 
autorizaþiei de construire este obligatorie sau nu, rãspunsul urmând a fi comunicat tuturor asociaþiilor 
de proprietari interesate, cât ºi cetãþenilor.

... Temeiul legal al obligaþiei abonaþilor RATT de a prezenta la control chitanþa 
care face dovada achitãrii abonamentului de cãlãtorie

Biroul de Consiliere pentru Cetãþeni Timiºoara a solicitat Regiei Autonome de Transport 
Timiºoara comunicarea, într-un termen cât mai scurt, a temeiului legal în baza cãruia cãlãtorii care au 
abonamente la RATT sunt obligaþi sã deþinã asupra lor chitanþa cu care acesta a fost achitat.

Prezentarea chitanþei reprezintã un inconvenient pentru mulþi cetãþeni deoarece, pentru unele 
persoane, abonamentele sunt decontate de societãþi comerciale/organizaþii care reþin chitanþele în 
vederea înregistrãrii acestora în contabilitate, astfel cã unii cetãþeni nu pot fi în posesia chitanþelor.

Aceastã solicitare a fost adresatã RATT datoritã unor sesizãri ºi reclamaþii ale cetãþenilor, care 
au apelat la Biroul de Consiliere pentru Cetãþeni Timiºoara ºi s-au arãtat nemulþumiþi de faptul cã, la 
verificarea abonamentului în mijloacele de transport în comun, reprezentanþii RATT solicitã ºi 
prezentarea chitanþei pentru  validare.

De asemenea, ºi în acest caz rãspunsul RATT va fi comunicat persoanelor interesate, iar în 
mãsura în care situaþia care a produs nemulþumiri atâtor timiºoreni va continua, BCC Timiºoara va 
iniþia toate demersurile necesare pentru a veni în sprijinul cetãþenilor.

Pentru a informa corect, Biroul de Consiliere pentru 
Cetãþeni Timiºoara se informeazã 

Capitolul III „Scopul Programului naþional" prevede solicitãrii noastre ºi a comunicat cã datoria 
cã, prin investiþiile care se fac în cadrul acestui bugetului de stat faþã de S.C. Colterm S.A., 
program, se va realiza reducerea facturii de energie reprezentând subvenþia pentru creºterea 
termicã a populaþiei cu 15-25%. Desigur cã pânã la neprevizionatã a preþurilor la combustibili, este de 
scãderea cu acest procent vom mai aºtepta, dar nu 31.907.724,00 lei, din care: din anul 2007: 
înþelegem care sunt motivele pentru care se impune 11.179.975,00 lei, din anul 2008: 8.786.604,00 lei, 
o majorare cu 15% a preþului Gcaloriei ºi stoparea din anul 2009: 11.941.145,00 lei.
creºterii ajutoarelor de încãlzire în raport cu 
eventuala mãrire a preþului Gcaloriei. Concluzie ...

Biroul de Consiliere pentru Cetãþeni 
BCC Timiºoara a solicitat Primãriei Timiºoara  apreciazã efortul depus de cetãþeni, 

ONG-uri, sindicate ºi organizaþii de pensionari de a informaþii cu privire la motivele majorãrii 
se implica în numeroasele activitãþi iniþiate de BCC preþului Gigacaloriei
Timiºoara, determinând astfel o mãrire a Având în vedere numãrul mare de cetãþeni 
ajutoarelor de încãlzire cu 15%, mãrire ce nu era care s-au adresat Biroului de Consiliere pentru 
prevãzutã în proiectul iniþial, cât ºi un angajament Cetãþeni Timiºoara, cât ºi Federaþiei Asociaþiilor de 
al Consiliului Local de a  aproba metodologia de Locatari Timiºoara, manifestându-ºi dezacordul 
acordare a ajutoarelor de încãlzire pânã la faþã de propunerea primãriei de majorare cu 15% a 
termenul de 30 septembrie 2009. preþului Gigacaloriei, în baza Legii 544/2001 privind 

Încurajãm cetãþenii sã continue sã se liberul acces la informaþiile de interes public, am 
implice în procesul de luare a deciziilor ºi sã-ºi solicitat Primãriei Timiºoara sã ne comunice care 
manifeste dreptul la libera exprimare, deoarece este datoria privitoare la acordarea subvenþiei 
eforturile comune sunt cele care dau rezultate.pentru energia termicã a Primãriei Timiºoara faþã de 

S.C. Colterm S.A. ºi care este datoria Guvernului 
României cu privire la acordarea compensaþiei 

       pentru combustibil faþã de S.C. Colterm S.A. 
Considerãm cã este imperios necesar ca 

timiºorenii sã cunoascã aceste elemente atâta timp 
cât motivaþia autoritãþii publice locale pentru 
majorarea preþului Gigacaloriei este cã preþul 
energiei termice facturatã populaþiei a rãmas 
neschimbat, la 162,62 lei/Gcal, din 2007, pe când 
din anul 2008 preþul mediu de producere a energiei 
termice ºi tarifele serviciilor de transport, distribuþie 
ºi furnizare a fost modificat la 288,27 lei/Gcal, iar 
necesarul de subvenþii de la bugetul de stat ºi 
bugetul de local a crescut.

Direcþia Economicã, Serviciul Buget din 
cadrul Primãriei Municipiului Timiºoara a dat curs 
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Având în vedere Proiectul de hotãrâre de dorea doar încasarea unor bani în plus de la 
consiliu local privind modificarea ºi cetãþeni prin prelungirea timpului de taxare a 
completarea prevederilor Regulamentului de parcãrii, de la ora 17 pânã la ora 19, respectiv 
funcþionare a sistemului de parcare a introducerea sistemului TELPARK ºi pentru ziua 
autovehiculelor în Municipiului Timiºoara de sâmbãtã cât ºi prin mãrirea preþului 
aprobat prin Hotãrârea Consiliului Local nr. abonamentului.                  
241/11.11.2003, completat prin HCL nr. Prelungirea timpului de taxare a parcãrii, 
215/30.05.2006, am solicitat Consililui Local de la ora 17 pânã la ora 19, nu se justificã. 
Timiºoara printre altele urmãtoarele: Acest proiect a fãcut obiectul dezbaterii 

- Regândirea întregului sistem Telpark în publice din luna mai 2009, prilej cu care, cetãþenii 
vederea îndeplinirii scopului instituirii sale, Timiºoarei ºi-au exercitat drepturile ºi libertãþile 
respectiv rezolvarea problemei parcãrilor din oraº. democratice la opinie ºi exprimare, dezbatere la 

Pânã în prezent, banii încasaþi prin sistemul care echipa BCC Timiºoara a fost prezentã alãturi 
TELPARK nu se reflectã în parcãri construite în de cetãþeni, exprimându-ºi nemulþumirea.           
oraº. Sumele încasate prin sistemul TELPARK ar Astfel, în urma acestor demersuri, 
trebui sã fie folosite exclusiv pentru parcãri, cu proiectul de hotãrâre privind modificarea ºi 
excepþia unei cote minime care sã acopere completarea prevederilor Regulamentului de 
costurile de operare, cotã care sã nu depãºeascã funcþionare a sistemului de parcare a 
20-25% din venituri. autovehiculelor în Municipiul Timiºoara aprobat 

- Instituirea tarifului progresiv ºi a p r in  Hotãrârea  Cons i l iu lu i  Loca l  n r.  
parcomatelor. Astfel, cetãþenii vor fi taxaþi în funcþie 241/11.11.2003 completat prin Hotãrârea 
de timpul real al staþionãrii. Consiliului Local nr. 215/30.05.2006, a fost retras 

Proiectul de hotãrâre, în forma actualã, nu de pe ordinea de zi a ºedinþei Consiliului Local 
ducea la eficientizarea realã a sistemului, ci se Timiºoara.

.

INFLUENÞAREA POLITICILOR PUBLICE 

Proiect de hotãrâre de consiliu local retras de pe ordinea de zi a     
ºedinþei Consiliului Local Timiºoara 

MAJORAREA PREÞULUI GIGACALORIEI A DETERMINAT BCC TIMIªOARA 
SÃ REACÞIONEZE 

publicã în data de 20 iulie, ora 15, când o mare BCC Timiºoara a mobilizat cetãþenii, 
parte din cetãþeni nici nu au încheiat programul de ONG-urile, sindicatele ºi organizaþiile de 
lucru. În consecinþã, Biroul de Consiliere pentru pensionari.
Cetãþeni Timiºoara, cu sprijinul organizaþiei BCC Timiºoara a fost surprins de modul în 
gazdã, FALT, a invitat cetãþenii Timiºoarei sã se care Primãria Municipiului Timiºoara a dorit sã 
mobilizeze ºi sã participe la dezbatere pentru a-ºi majoreze preþul Gigacaloriei de la 1 august 2009, 
manifesta dezacordul faþã de modul în care s-a prin proiectul de HCL pe care l-a fãcut public în 
procedat cu acest proiect. data 15 iulie 2009, Proiect de hotãrâre din 

Aºa cum era de aºteptat, timiºorenii 07.07.2009 privind preþul local al energiei termice 
prezenþi la dezbaterea publicã, în numãr destul de facturatã populaþiei ºi acordarea ajutoarelor 
mare, s-au declarat revoltaþi de intenþia primãriei pentru încãlzirea locuinþei cu energie termicã 
de a mãri preþul gigacaloriei cu 15%, sperând sã furnizatã în sistem centralizat. 
determine consilierii locali sã se opunã acestei Pentru a crea impresia cã cetãþenii îºi pot 
iniþiative, iar proiectul propus sã fie respins.cspune punctul de vedere, s-a stabilit o dezbatere 

În cadrul proiectului s-a propus o nouã 
metodologie de acordare a ajutoarelor de încãlzire 
care, la rândul ei, încearcã sã mai taie din 
drepturile celor care primesc ajutoare de încãlzire 
ºi chiar se încalcã prevederile legale, în sensul cã 
nu se prevedea comunicarea acceptãrii sau 
respingerii cererii de ajutor persoanei în cauzã. Tot 
în cadrul metodologiei (propusã de cei care nu au 
fost în stare sã acorde ajutoarele la timp) s-au 
propus termene care vor duce la întârzieri ºi mai 
mari în acordarea ajutoarelor de încãlzire. 

Primãria a încercat o mãrire a preþului de 
facturare fãrã a avea o aprobare de la ANRSC de 
mãrire a preþului local de referinþã ºi, în consecinþã, 
se încalcã prevederile art. 4 alin 4 din O.G. nr. 

BCC Timiºoara a mobilizat ONG-uri, 36/2006 care prevãd cã autoritãþile administraþiei 
sindicate ºi organizaþii de pensionari, care au publice locale vor asigura din bugetele locale 
solicitat cosilierilor locali, prin diferite mijloace - sumele necesare acoperirii integrale a diferenþei 
comunicate de presã, participãri la dezbateri dintre preþul de producere, transport, distribuþie ºi 
publice, emisiuni radio-TV - amânarea adoptãrii furnizare a energiei termice livrate populaþiei ºi 
proiectului de hotãrâre privind majorarea preþului preþurile locale de referinþã, dupã acordarea 
Gcal. sumelor de la bugetul de stat, potrivit alin. (1), dar 

nu mai puþin de 10% din valoarea costurilor totale." 
De aici rezultã cã Primãria era obligatã sã asigure Cauzele nemulþumirilor cetãþenilor.
din bugetul local suma necesarã acoperirii Dacã pânã acum eram consultaþi atunci când 
integrale a diferenþei dintre preþul de producþie ºi se elabora un astfel de proiect, de data aceasta, 
preþul local de referinþã, dupã acordarea sumelor totul a fost un secret ce a dus la realizarea unui 
de la bugetul de stat.proiect discutabil. 

Preþul local de referinþã este de 162,62 Majorarea preþului Gigacaloriei la nivel local 
lei/Gcal, iar preþul local de producþie este de 286,25 se fãcea, de regulã, dupã ce Guvernul României 
lei/Gcal, pentru energia termicã livratã prin anunþa cuantumul ajutoarelor de încãlzire pe care le 
punctele termice ºi 310,03 lei/Gcal, pentru ceea acorda ºi grila cu plafoanele de venit. În trecut, au 
livratã prin centrale termice. Din preþul de 286,25 existat situaþii când Consiliul Local nu a aºteptat 
lei/Gcal care este luat ca bazã de calcul, fiind publicarea în Monitorul Oficial a hotãrârii de guvern 
preponderent, se realizeazã o compensare de referitoare la ajutoarele de încãlzire, iar consecinþa 
71,87 lei/Gcal prin aportul guvernului.a fost cã a trebuit reluatã întreaga procedurã pentru 

Conform articolului de mai sus, Primãria ar fi adoptarea unei alte hotãrâri de Consiliu Local.
trebuit sã suporte din bugetul local suma de 51,76 Nu am înþeles graba cu care Primãria voia sã 
lei/Gcal ca diferenþã dintre preþul local de producþie mãreascã preþul Gigacaloriei având în vedere cã 
ºi preþul de referinþã la care se mai adaugã 71,87 încãlzirea se reia în partea a doua a lunii octombrie, 
lei/Gcal. În fapt, Primãria, prin noul proiect dorea sã în cantitãþi foarte mici, practic, luna noiembrie fiind 
subvenþioneze energia termicã doar cu 27,38 prima lunã cu încãlzire la un nivel normal.
lei/Gcal aproape la jumãtate din cât ar avea De asemenea, este important de observat 
obligaþia.cã, pânã acum, orice majorare a preþului 

Conform Hotãrârii Guvernului nr. 320/2006 gigacaloriei cu un oarecare procent a dus ºi la 
privind aprobarea Programului naþional pentru majorarea ajutoarelor de încãlzire cu acelaºi 
reducerea costurilor cu energia pentru populaþie, procent. Ori, în proiectul propus, nivelul ajutoarelor 
prin creºterea eficienþei energetice ºi utilizarea de încãlzire rãmâne neschimbat, interesul primãriei 
energiei regenerabile în anul 2006, care la fiind doar creºterea preþului Gigacaloriei.
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