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Niciun cetãþean nu trebuie sã sufere din cauza lipsei de informaþii
despre drepturile ºi responsabilitãþile sale
ºi despre serviciile sociale de care poate beneficia.

BCC - preocupat de influenþarea politicilor publice
Biroul de Consilire pentru Cetãþeni
Timiºoara a solicitat sprijinul Guvernului
pentru modificare Codului de Procedurã
Fiscalã, astfel încât plata ºi declararea
impozitului pentru veniturile din salarii ºi din
toate contractele/convenþiile civile sã se
facã semestrial, pentru asociaþii, fundaþii
sau alte entitãþi fãrã scop patrimonial.
Am solicitat sã se revinã la
prevederile aplicabile pentru anul 2007
referitoare la veniturile din salarii a ONGurilor, pentru care acestea au fãcut
demersuri ºi au obþinut ca plata ºi
declararea impozitului sã se facã anual ºi în
plus de aceastã facilitate sã beneficieze
toate contractele /convenþiile civile. În anul
2007 am fãcut demersuri pentru ca
declararea ºi plata impozitului pentru
contractele/convenþiile civile sã se facã
anual acest lucru nu s-a rezolvat decât
parþial deoarece, în urma modificãrilor din
Codul de Procedurã Fiscalã plata
ºi
declararea se face semestrial doar în cazul
Când ºi unde ne gãsiþi
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contractelor/convenþiilor civile încheiate în
baza art. 52 alin. (1) lit. d) Cod Fiscal.
Am solicitat ca declararea ºi plata
impozitului pentru toate
contractele/convenþiile civile încheiate
potrivit Codului civil, sã se facã semestrial
pentru a elimina costurile inutile atât ale
ONG-urilor cât ºi cele referitore la
procesarea actelor de cãtre Administraþia
Financiarã.
Ministerul Finanþelor Publice prin
adresa 670034/15.04.2009 ne-a rãspuns
cã analizând documentaþia transmisã
precum ºi în baza punctelor de vedere
comunicate de cãtre direcþiile de
specialitate din cadrul Ministerului
Finanþelor Publice ºi Agenþiei Naþionale de
Administrare Fiscalã, considerã aspectele
sesizate ca fiind justificate, urmând a fi
reþinute ºi concretizate cu ocazia rescrierii
Codului de procedurã fiscalã.

Programul Phare 2006 Creºterea rolului societãþii civile în
procesul de integrare a României
Federaþia Asociaþiilor de Locatari Timiºoara
Mai 2009
Conþinutul acestui material nu reprezintã în mod necesar
poziþia oficialã a Uniunii Europene.
Pentru eventuale informaþii ºi sesizãri legate de proiectele
Phare contactaþi cfcu.phare@mfinante.ro
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Schimb de experienþa cu BCC-urile din regiunea de dezvoltare Vest.
În perioada 27-28 februarie 2009, la sediul Biroului de Consiliere pentru Cetãþeni Timiºoara s-a
desfãºurat întâlnirea Birourilor de Consiliere pentru Cetãþeni din regiunea de dezvoltare Vest.
Birourile de Consiliere pentru Cetãþeni stimuleazã participarea cetãþenilor la evenimentele care
au loc în comunitate: "Nici un cetãþean nu trebuie sã sufere din cauza lipsei de informaþii despre
drepturile ºi responsabilitãþile sale ºi despre serviciile sociale de care poate beneficia." În acest
sens, misiunea BCC-urilor este de a oferi servicii de informare care se bazeazã pe urmãtoarele patru
principii care asigurã accesabilitate maximã pentru oricare membru al comunitãþii: independenþã,
imparþialitate, gratuitate ºi confidenþialitate.
La întâlnire au participat reprezentanþi a cinci Birouri de Consiliere pentru Cetãþeni din regiune
(BCC Arad, BCC Gurahonþ, BCC Jimbolia, BCC Simeria, BCC Timiºoara), care au urmãrit
permanentizarea unui schimb reciproc de informaþii ºi expertizã. În cadrul întâlnirii s-au încurajat
dezbaterile constructive pe tema dezvoltãrii reþelei de BCC-uri.
Ultima etapã de finanþare fiind Phare 2006, se impune necesitatea gãsirii unor alternative de
finanþare pentru BCC-urile din reþea. Strategia de Dezvoltarea Regionalã a BCC-urilor din regiunea de
Vest este astfel primul pas în aceastã direcþie, scopul declarat fiind acela de a oferi posibilitatea
menþinerii ºi dezvoltãrii serviciilor de informare oferite de Birourile de Consiliere pentru Cetãþeni din
Regiunea de Vest.
La aceastã întâlnire s-a urmãrit, pe lângã pregãtirea perioadei în care BCC-urile vor rãmâne fãrã
finanþare din fonduri Phare, ºi gãsirea unor posibile alternative de luat în calcul în procesul de
planificare strategicã ºi scrierea de propuneri de finanþare ºi acþiuni comune.
BCC-urile prezente la întâlnire a înaintat Consiliului Director al Asociaþiei Naþionale a Birourilor de
Consiliere a Cetãþenilor (ANBCC) propunerea de a lua mãsuri pentru creºterea vizibilitãþii reþelei
ANBCC, valorificarea numãrului mare de BCC-uri din reþea ºi realizarea unei colaborãri mai strânse ºi
o comunicare mai bunã.
În timpul discuþiilor, birourile au avut oportunitatea de a identifica problemele comune pe care le
au cu privire la implementarea
proiectelor finanþate de Uniunea
Europeanã, proiecte pentru care
autoritatea contractantã este Oficiul de
Contractare ºi Plãþi Phare ( OPCP ), iar
monitorizarea tehnicã este asiguratã
de Fundaþia pentru Dezvoltarea
Societãþii Civile ( FDSC ).
Birourile au discutat despre
propuneri comune de modificare a
legislaþiei actuale în interesul
cetãþenilor.
Reþeaua regionalã BCC Vest are
planificatã în urmãtoarea perioadã de
implementare a proiectelor încã trei
întâlniri de lucru la Jimbolia, Arad ºi
Simeria.
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BCC Timiºoara vã informeazã
Retim a modificat contractul privind prestarea serviciului
de salubrizare … în dezavantajul cetãþeanului!
Biroul de Consiliere pentru Cetãþeni
Timiºoara a constatat cã societatea Retim a
modificat, în avantajul Retim, contractul
privind prestarea serviciului de salubrizare
aprobat de Consiliul Local ºi cã a încheiat
alte contracte cu timiºorenii. În cele din
urmã, reprezentanþii Retim ºi-au asumat
greºelile ºi au demarat refacerea
contractelor cu utilizatorii.
În luna februarie 2009, Biroul de
Consiliere pentru Cetãþeni Timiºoara a sesizat
atât Primãria, Consiliul Local al Municipiului
Timiºoara, cât ºi mass-media localã cu privire
l a î n c ã l c a r e a p r e v e d e r i l o r H C L n r.
453/18.12.2007 privind aprobarea
Regulamentului Serviciului de Salubrizare al
Municipiului Timiºoara ºi a indicatorilor de
performanþã ai Serviciului de Salubrizare de
cãtre conducerea S.C. RETIM ECOLOGIC
SERVICE S.A. ºi a solicitat întreprinderea de
mãsuri urgente împotriva celor vinovaþi ºi, de
asemenea, remedierea situaþiei create,
respectiv refacerea contractelor încheiate cu
toþi utilizatorii serviciului de salubrizare.
Potrivit art. 124 alin. 2 ºi 3 din HCL nr.
453/2007, operatorul economic avea obligaþia
de a lua mãsuri pentru reînnoirea tuturor
contractelor încheiate cu toþi utilizatorii
serviciului de salubrizare, în termen de 60 de
zile de la intrarea în vigoare a Regulamentului,
conform contractului prevãzut în Ordinul
112/2007 al preºedintelui ANRSC ºi prezentat
în Anexa 2 la Regulamentul aprobat prin HCL
nr. 453/2007.
În fapt, operatorul S.C. RETIM
ECOLOGIC SERVICE S.A. a redactat un
contract cu un alt conþinut decât cel aprobat în
Hotãrârea Consiliului Local, încãlcând astfel,
prevederile HCL nr. 453/18.12.2007.
Pentru a exemplifica, redãm numai
câteva dintre diferenþele ce apar între
contractul încheiat de RETIM ºi contractul
stabilit în Ordinul 112/2007 al preºedintelui
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ANRSC ºi prezentat în Anexa 2 la
Regulamentul aprobat prin HCL nr. 453/2007:
- Conform prevederilor art. 8, lit. s) din
Contractul aprobat prin HCL nr. 453/2007,
operatorul are obligaþia „sã spele ºi sã
dezinfecteze recipientele de colectare la 15
zile calendaristice în perioada 1 aprilie - 1
octombrie ºi la 30 de zile în restul perioadei din
an". Ori, în contractul redactat de S.C. RETIM
ECOLOGIC SERVICE S.A., aceastã obligaþie
a operatorului a fost eliminatã, în schimb a fost
introdusã între obligaþiile utilizatorului, la art.
10, lit. f), care are astfel obligaþia "sã
igienizeze/dezinfecteze periodic recipienþii de
precolectare ºi sã pãstreze curãþenia la locul
de depozitare a recipienþilor";
- Conform prevederilor art. 8, lit. h) din
Contractul aprobat prin HCL nr. 453/2007,
operatorul are obligaþia „sã verifice integritatea
recipientelor de colectare ºi sã le înlocuiascã
în termen de maximum douã zile de la
constatare sau de la sesizarea primitã în acest
sens, dacã acestea nu mai asigurã
etanºeitatea". Aceastã obligaþie a operatorului
a dispãrut însã din prevederile contractului
redactat de S.C. RETIM ECOLOGIC
SERVICE S.A. ºi încheiat cu utilizatorii
serviciului de salubrizare.
Reprezentanþii primãriei nu ºtiau nimic
despre aceste modificãri ºi au anunþat cã vor
demara o anchetã internã, iar vinovaþii, fie ei
din primãrie sau de la Retm, vor fi traºi la
rãspundere!
Reprezentanþii Retim au cedat ºi ºi-au
asumat greºelile. În cele din urmã, au convenit
cu manegerul BCC Timiºoara ca, încheierea
contractelor sã se facã conform modelului
prevãzut în Ordinul nr. 112/2007 al
preºedintelui ANRSC ºi prezentat în Anexa 2
la Regulamentul aprobat prin HCL nr.
453/2007, iar contractele încheiate anterior
acestei date, sã fie modificate în timp.
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BCC Timiºoara - în sprijinul cetãþenilor!

BCC Timiºoara a susþinut cetãþenii municipiului Timiºoara în demersul lor de a rezolva
problema cu cetãþenii de etnie rroma care locuiesc in condominii ºi care refuzã plata
cheltuielilor comune. Respectând principiul confidenþialitãþii, BCC Timiºoara a fãcut
demersuri pentru rezolvarea acestei probleme.
În sprijinirea acestor cetãþeni, BCC a contactat Instituþia Prefectului Timiº ºi împreunã
cu acesta ºi cu reprezentanþii Rromilor, s-au întâlnit ºi au pus în discuþie aceasã problemã.
La aceastã întâlnire au participat Reprezentanþi ai Poliþiei ºi ai Inspectoratului de Poliþie, ai
Direcþia Patrimoniu, Direcþia Urbanism, Agenþia pentru Rromi ºi un consilier juridic,
reprezentant al rromilor. S-a hotãrât realizarea unor fluturaºe cu privire la obligaþiile
proprietarilor de reparare ºi reabilitare a imobilului, dar ºi cu drepturile ºi obligaþiile
persoanelor care locuiesc în condominiu.
De asemenea, s-a decis ca întâlnirile de acest gen sã aibã loc periodic cu rol preventiv
la care vor fi invitate organizaþiile pentru rromi.

BCC Timiºoara la Deta ºi Lugoj
Echipa BCC formatã din Managerul
Petru Olariu, consilierul, Anca Moþica s-a
deplasat în localitate Deta ºi a prezentat la
Sala de Consiliu a localitãþii, serviciile oferite
de BCC, cu ocazia primei deplasãri în
aceastã localitate, din decursul proiectului.
Echipa BCC Timiºoara a oferit servicii de
informare ºi consiliere pentru toþi cetãþenii
interesaþi.
Aceastã activitate s-a desfãºurat la
data de 31.03.2009. În aceastã datã s-au
prezentat 19 de persoane care au beneficiat
de serviciile de informare ºi consiliere
oferite de BCC Timiºoara în localitatea lor.
Majoritatea problemelor ridicate au
fost din domeniul regimul proprietãþii,
cetãþenii dorind sã fie consiliaþi ºi informaþi
cu privire la problemele specifice oraºului, a
schimbãrilor legislative care s-au produs în
trecutul apropiat precum ºi despre
iniþiativele BCC Timiºoara de influenþare a

politicilor publice privind modificarea
legislaþiei în domeniu. Cetãþenii au fost
interesaþi ºi despre alte probleme cum ar fi
pensiile, serviciile sanitare sau protecþia
consumatorului.
Aceeaºi echipã BCC formatã din
Managerul Petru Olariu ºi consilierul Anca
Moþica s-a deplasat în localitatea Lugoj ºi a
prezentat la sediul Federaþiei Asociaþiilor de
Proprietari Lugoj, serviciile oferite de BCC.
Aceastã activitate s-a desfãºurat la
data de 23.02.2008. În aceastã datã s-au
prezentat 32 de persoane care au beneficiat
de serviciile de informare ºi consiliere
oferite de BCC Timiºoara în localitatea lor.
În luna mai 2009, echipa de consilieri
ai Biroului de Consiliere pentru Cetãþeni
Timiºoara va efectua o deplasare la Lugoj,
unde va avea loc cea de-a doua intâlnire din
cadrul proiectului în aceastã localitate..
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