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Programul local multi anual pentru
creºterea performanþei energetice a blocurilor de
locuinþe din Municipiul Timiºoara
Aceastã lucrare a fost aleasã pentru monitorizarea
modului de implementare, fiind cea mai importantã lucrare
de reabilitare locativã din Timiºoara. Lucrarea este de mare
amploare, cuprinzând în program 72 de blocuri, iar valoarea
investiþiei este estimatã la 20 de milioane de lei.
Beneficiarii direcþi ai acestei investiþii sunt cetãþenii
care locuiesc în blocurile respective, motiv pentru care
interesul lor faþã de calitatea lucrãrilor ce se executã prin
acest proiect este mult mai mare decât pentru celelalte
lucrãri din oraº, de a cãror executare nu beneficiazã direct.
Pentru realizarea programului de reabilitare a
acestor imobile, procesul legislativ a avut mai multe etape,
FALT implicându-se în fiecare etapã.
Etapa I. Stabilirea criteriilor care au stat la baza
aprobãrii listei cu asociaþiile care intrã în program.
Etapa a II-a. Aprobarea listei.
Etapa a III-a. Aprobarea documentaþiei de avizare a
lucrãrilor din care rezultã indicatorii tehnico-economici.
Etapa a IV-a. Atribuirea lucrãrilor de execuþie prin
licitaþie.
Etapa a V-a. Execuþia propriu-zisã.
În acest sens, pentru buna implementare a
hotãrârilor, am organizat întâlniri cu beneficiarii, respectiv
cu reprezentanþii cetãþenilor din aceste blocuri, în vederea
pregãtirii lor pentru participarea la licitaþie.
De asemenea, am avut discuþii cu proiectanþii ºi cu
Primãria pentru a-i determina ca, la momentul realizãrii
proiectului tehnic, sã corecteze neajunsurile din
documentaþia de avizare, respectiv la unele imobile,
instalaþia de încãlzire din subsol nu a fost cuprinsã în
documentaþia de avizare, prin expertiza/audit. Astfel, în
urma solicitãrii noastre, Primãria a dispus proiectanþilor sã
înlãture aceste diferenþe prin cuprinderea lor în proiectul
tehnic.
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În data de 23 mai 2009, dezbaterep publicã pe
marginea proiectului de Buget, 14 mai 2009 dezbatere
publicã pe marginea proiectului de HCL, privind stabilirea
taxelor ºi impozitelor locale pe anul 2010 în municipiul
Timiºoara, 9 iunie 2009, unde s-au dezbatut regulamentul
de publicitate stradalã ºi regulamentul de furnizare a
energie termice.

A doua întâlnire a parlamentarilor de
Timiº cu cetãþenþi

În luna octombrie, la Sala Lira a Casei de
Culturã a municipiului, va avea loc a doua
întâlnire a parlamentarilor de Timiº cu cetãþenii.
În cadrul întâlnirii se vor dezbate
urmãtoarele subiecte :
Propuneri de modificare a Legi nr.
351/2004, Legea gazelor;
Propuneri de modificare a Legi nr. 51/2006,
Legea serviciilor comunitare de utilitãþi publice;
Propuneri de modificare a OUG 18/2009,
privind
creºterea performanþei energetice a
Mobilizarea cetãþeniilor pentru a
blocurilor de locuinþe;
participa la dezbateri publice
Propuneri de modificare a Legi nr. 50/1991
privind autorizarea executãrii lucrãrilor de
Pe perioada celor 10 luni de proiect ”VOCEA TA
construcþii.
CONTEAZÃ” FALT, a mobilizat cetãþenii municipiului pentru
La întâlnire vor fi invitaþi sã participe pe
a participa la dezbateri publice, astfel a facilitat participarea
lângã
parlamentari ºi cetãþeni ºi mass media
acestora la trei dezbateri publice organizate de cãtre
localã.
primãrie din proprie iniþiativã.
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Fe d e r a þ i a A s o c i a þ i i l o r d e L o c at a r i
Timiºoara, în parteneriat cu Instituþia Prefectului
Timiº, a implementat în perioada 24 decembrie
2008 - 23 octombrie 2009 proiectul cu titlul “VOCEA
TA CONTEAZÃ”, proiect finanþat de Uniunea
Europeanã prin programul PHARE 2006 - Creºterea
rolului societãþii civile în procesul de integrare a
României, Componenta 2 Democraþie, protecþia
mediului, protecþia consumatorului, dialog social,
aspecte de gen ºi ocuparea forþei de muncã.
Proiectul s-a dorit a fi o iniþiativã de creare a
unui mecanism replicabil în vederea implicãrii
cetãþenilor, membri ai asociaþiilor de proprietari, în
activitãþi legate de buna guvernare ºi transparenþa
publicã decizionalã a autoritãþilor publice, de
asemenea de a conºtientiza cetãþenii Timiºoarei
cu privire la drepturile lor de implicare în procesul
de elaborare a proiectelor de hotãrâre ale
Consiliului Local Timiºoara ºi de urmãrire a
modului în care se implementeazã aceste hotãrâri
sub aspect calitativ ºi din punct de vedere al
eficienþei.
Proiectul s-a desfãºurat în Timiºoara, grupul
þintã fiind format din cetãþeni, membri ai
Asociaþiilor de Proprietari/Locatari din Timiºoara,
Autoritãþile locale, Primãria Municipiului
Timiºoara, Consiliul Local Timiºoara ºi societãþile
prestatoare de servicii care sunt desemnate sã
execute lucrãri de reabilitare locativã ºi de

Conferinþe de presã

Când ºi unde ne gãsiþi
Program cu publicul:
Luni
9-13
Marþi
9-13
16-18
Miercuri
9-13
Joi
9-13
16-81
Vineri
9-12
Contact
Federaþia Asociaþiilor de Locatari Timiºoara
Str. Braºov nr. 8, Timiºoara - 300194
tel. / fax : 0256-201237; 0356-401903

Programul Phare 2006 Creºterea rolului societãþii civile în
procesul de integrare a României, Componenta 2 Democraþie.
Protecþia mediului, protecþia consumatorului, dialog social,
aspecte de gen ºu ocuparea forþei de muncã.
Federaþia Asociaþiilor de Locatari Timiºoara
Octombrie 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

Se distribuie gratuit

Se distribuie gratuit

infrastructurã în Timiºoara, finanþate din bani
publici.

În perioada de implementare a proiectului
“VOCEA TA CONTEAZÃ”, 24 decembrie 2008 - 23
octombrie 2009, au fost realizate douã conferinþe de
presã, una de lansare a proiectului ºi una de anunþare
a rezultatelor proiectului.
La conferinþã au fost invitaþi sã participe
reprezentanþi ai presei scrise ºi audiovizualului din
Timiºoara. Evenimentele au fost mediatizate în
majoritatea ziarelor locale, la posturile locale de
televiziune ºi de radio.
La conferinþa de presã de lansare a proiectului
au fost prezentate obiectivele generale ale proiectului,
obiectivele specifice ºi activitãþiile care se vor
desfãºura pe perioada a 10 luni cât dureazã
implementarea proiectului.
La conferinþa de presã din luna octombrie 2009
au fost prezentate rezultatele activitãþiilor derulate pe
perioada de implementare.
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Activitãþii ºi rezultate în proiectul
“Vocea ta Conteazã”
Pe perioada de implementare a proiectului
au fost cooptaþi sã facã parte din echipa de proiect
trei experþi cu experienþã specificã hotãrârilor de
consiliu local care au fost alese pentru a
monitorizarea modului în care se implementeazã.
În colaborare cu experþii cooptaþi s-a elaborat
un suport de curs intitulat „Manual de participare
publicã”, structurat pe douã parþi, o parte teoreticã
ºi o parte practicã, material care poate fi folosit ºi de
alte organizaþii care doresc sã implementeze
proiecte asemãnãtoare.
Pentru promovarea obiectivelor proiectului ºi
atragerea de voluntari ºi cetãþeni au fost realizate ºi
distribuite materiale de promovare, ºi anume, 500
de afiºe, 40.000 de pliante ºi 60.000 de fluturaºi.
În decursul celor 10 luni de proiect au fost
atraºi 18 voluntari. Aceºtia s-au ocupat de
distribuirea materialelor de promovare ºi
diseminarea informaþiilor în cadrul Asociaþiilor de
Locatari/Proprietari, precum ºi de mobilizarea ºi
organizarea evenimentelor din proiect;
Pe perioada de implementare a proiectului
au fost formate cinci grupuri de lucru în cartierele
municipiului. Grupurile de lucru au conlucrat
permanent cu echipa de proiect în elaborarea de
propuneri ºi observaþii pentru proiectele de HCL ºi
hotãrârile de Consiliu Local a cãror implementare se
monitorizearã.
În cadrul proiectului s-a creat un „Mecanism
de monitorizare ºi îmbunãtãþire a proiectelor de
Hotãrâri de Consiliu Local, cât ºi de monitorizare
ºi implementare de Hotãrâri ale Consiliului Local
Timiºoara, hotãrâri de interes major pentru
cetãþenii membri ai Asociaþiilor de
Proprietari/Locatari din cadrul FALT”, mecanism
care îmbracã forma unui material scris ºi care poate
fi folosit ºi de alte organizaþii interesate.
Una din activitãþile importante ale proiectului
a fost monitorizarea proiectelor de hotãrâri
elaborate de executivul Primãriei. Pânã în prezent
au fost monitorizate un numãr de 327 proiecte de
HCL, s-au analizat 77 proiecte de HCL, iar unde am
observat diferenþe între textul legislativ ºi interesele
cetãþenilor am propus îmbunãtãþirea acestora.

Se distribuie gratuit
Se distribuie gratuit

Prima întâlnire a parlamentarilor de
Timiº cu cetãþenii

Lucrãrile a cãror mod de implementare a
fost monitorizat în cadrul proiectului
“Vocea ta conteazã”
- Extinderi reþele canal Mehala - zona Aleea
Viilor;
- Extinderi reþele apã cartier Kuncz;
- Pograrmul local multi anual pentru creºterea
performanþei energetice a blocurilor de
locuinþe din Municipiul Timiºoara;
- Extindere la iluminatul public în Municipiul
Timiºoara - zona de sud
Extinderi reþele canal Mehala - zona Aleea
Viilor;

Prima întâlnire a cetãþenilor din Municipiul
Timiºoara cu parlamentarii de Timiº a avut loc în data de 10
aprilie 2009, la sala Lira a Casei de Culturã a municipiului.
Evenimentul s-a derulat pe parcursul a douã ore, cu
începere de la ora 12:00.
La întâlnire au fost prezenþi peste 50 de cetãþeni,
care au avut ocazia sã stea de vorbã în mod direct cu
reprezentanþii lor în Parlamentul României.
Deorece la eveniment a fost invitatã sã participe ºi
presa, evenimentul a fost mediatizat în presa scrisã ºi
audiovizual, la cele mai importante televiziuni regionale ºi
în cele mai importante ziare locale .
Din partea parlamentarilor de Timiº au fost prezenþi
cinci parlamentari, ºi anume, senatorul Gheorghe David ºi
deputaþii Marius Dugulescu, Alin Popoviciu, Gheorghe
Ciobanu ºi Maria Barna.
Problemele abordate au fost: modificarea OUG nr.
18/2009 privind creºterea performanþei energetice a
blocurilor de locuinþe; modificarea Codului de Procedurã
Fiscalã privind contractele civile/convenþiile civile
încheiate în baza art. 78 lit. e) ºi art. 79, Cod Fiscal venituri
din alte surse; proiectul de Lege privind respingerea OUG
nr.114/2007, pentru modificarea ºi completarea OUG
nr.195/2005 privind protecþia mediului ºi s-a cerut sprijinul
acestora cu privire la respectarea prevederilor Legii
230/2007 în demersul FALT de a modifica Ordinul
Ministerului Economiei ºi Finanþelor nr. 1967/2007, privind
aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele
juridice fãrã scop patrimonial, precum ºi în demersul de a
modifica OMEF nr. 2371/2007, pentru aprobarea
modelului ºi conþinutului unor formulare prevãzute la titlul
III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ordin care
reglementeazã ºi modelul formularului de declaraþie
fiscalã 230, privind redirecþionarea a 2% din impozitul pe
venit aplicat contractelor individuale de muncã.

Pentru aceastã lucrare monitorizatã, în urma
analizãrii studiului tehnic, temei de proiectare,
proiectului tehnic, documentaþiei de execuþie ºi a
multiplelor vizite fãcute pe teren, am fãcut observaþii
care au fost aduse la cunoºtinþa proiectantului,
executantului ºi autoritãþilor locale. Expertul care a
analizat documentaþia tehnicã a constatat cã
aceasta respectã normativele în vigoare.
În urma vizitelor echipei de proiect pe ºantier
s-a constatat cã mai multe imobile din zonã, dinspre
str. Paroºeni înspre Aleea Viilor, nu sunt branºate la
conducta de apã potabilã. Am susþinut cetãþenii din
zonã sã solicite Primãriei Timiºoara prelungirea
conductei de apã potabilã la imobilele respective.
Direcþia edilitarã a primãriei a solicitat operatorului
SC AQUATIM SA sã execute acestã lucrare pe
cheltuiala sa.

Tot pentru eficientizarea
acestei lucrãri, FALT a
solicitat Direcþiei
edilitare ca racordarea
instalaþiei de canalizare
a caselor ºi cãminelor de
racord a imobilelor
respective sã se execute
concomitent cu lucrarea
de canalizare a zonei
pentru a nu se mai
sparge încã o datã
strada dupã asfaltare,
reducându-se astfel
costurile lucrãrii. De
asemenea, cetãþenii din
zonã vor fi scutiþi de a
mai umbla dupã
aprobãri pentru
spargerea strãzii ºi de a
cheltui bani în plus.
Extinderi reþele apã - cartier Kuntz
Pentru aceastã lucrare am reuºit obþinerea ºi
analizarea studiului de fezabilitate, a temei de proiectare, a
proiectului tehnic ºi a documentaþiei de execuþie.
Expertul a fãcut observaþii asupra “Studiului de
fezabilitate”, “Proiectului Tehnic ºi documentaþiei de
execuþie”, acestea au fost înaintate proiectantului, care,
printr-un rãspuns scris, ºi le-a asumat.
Adrese au fost fãcute ºi cãtre Direcþia edilitarã a
Primãriei, prin care s-a solicitat ca realizarea cãminelor de
branºament sã se facã concomitent cu lucrarea de
alimentare cu apã în zonã pentru a evita pe viitor spargerea
pãrþii carosabile. De asemenea,, s-a mai solicitat ca, costurile
sã fie suportate de primãrie din sumele aferente proiectului
de alimentare cu apã. Am mai solicitat ca “în Programul de
calitate a lucrãrilor atât la cele pentru reþele de apã ºi pentru
cãminele de vane” sã fie trecut dirigintele de ºantier din
partea beneficiarului.

Extindere la iluminatul public în Municipiul
Timiºoara - zona de sud
Aceste lucrãri au fost adoptate prin hotãrâre de
Consiliul Local nr. 308/28.07.2009 ocazie cu care au fost
adoptate mai multe studii de fezabilitate pentru mai multe
lucrãri, pentru monitorizare au fost selectate: “Extindere reþea
de iluminat public pe str. Jose Silva” ºi “Extindere reþea de
iluminat public în zona Câmpului, strãzile: Liviu Tempea
Vasile Cretu, Ion Cristoreanu, Mariana Draghicescu, Aurelia
Fãtu Rãduþu (tronson Ion Luca Bãnãþeanu - Liviu Tempea)”.
În urma analizãrii studiului de fezabilitate, a
proiectului tehnic ºi a vizitelor pe ºantier toate lucrãrile
corespund cerinþelor impuse de normele tehnice din
domeniul instalaþiilor electrice ºi a tehnici de iluminat.
Urmeazã ca echipa de proiect sã participe la recepþia finalã a
lucrãrilor.
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Biroul de Consiliere pentru Cetãþeni Timiºoara
str. Braºov nr.8, Timiºoara -300194
telefon/ fax 0256-201237, e-mail: falt@mail.dnttm.ro

